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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Samsun Milletvekili t. Etem Ezgü işçi emeklileri, 
Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş yurt 

dışından gelen işçilerimize sınırlarda gösterilen kötü 
muameleler, 

Kastamonu Milletvekili Ali Nihat Karol, küçük 
çiftçilerin defter tutma ve bilanço hazırlama mecbu
riyetleri konularında gündem dışı birer konuşma yap
tılar. 

Görevle Avusturya'ya gidecek olan Dışişleri Ba
kanı Gündüz Ökçün'e Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Hikmet Çetin'in. 

Libya'ya, Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriye-
si Halk Kongresi Genel Sekreterliği Üyesi Abdul Sa
lam Callud'un çağrılısı olarak gidecek olan Başbakan 
Bülent Ecevit'e Devlet Bakanı - Başbakan Yardım
cısı Orhan Eyüboğlu'nun, 

Görevle Libya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı 
Gündüz Ökçün'e Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur' 
un ve, 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı Hikmet 
Çetin'e Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun vekil
lik etmelerin'in uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkereleri ile; 

istanbul Milletvekili Ali Nejat Ölçen'in, Plan ve 
Bütçe Karma Komisyonu; 

Manisa Milletvekili Erkin Topkaya'nın, Anayasa 
ve Sayıştay Komisyonu üyeliklerinden çekildiklerine 
dair önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 5434 
sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun bazı hükümle
rinin değiştirilmesi, bazı hükümlerinin kaldırılması
na dair kanun teklifini; 

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yusuf Öz-
baş'ın, 6/172 esas numaralı, 

İçel Milletvekili Ramazan Çalışkan'ın, 6/198 esas 
numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına dair öner
geleri okundu, adı geçen kanun teklifi ve sözlü soru
ların geri verildikleri bildirildi. 

Bitkisel yağ üreticilerinin sorunlarını saptamak 
amacıyla kurulan 10/2 esas numaralı Meclis Araştır
ması Komisyonuna yeniden 2 ay, 

TRT Kurumu konusunda araştırma yapmak üze
re kurulan 10/4 esas numaralı Meclis Araştırması 
Komisyonuna da yeniden 3 ay süre verilmesine dair 
komisyon başkanlıkları tezkereleri ile; 

İstanbul Milletvekili Abdullah Tomba ve 2 arka
daşının, istanbul Metro inşasının ve işletmesinin fi
nansmanı hakkında kanun teklifinin doğrudan doğ
ruya gündeme alınmasına dair önergesi kabul edildi, 

Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere siyasi 
parti gruplarınca gösterilen adaylar seçildiler. 

Açık oya sunulan : 
1978 Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 

değişiklik yapılması hakkında kanun teklifinin (2/609) 
(S. Sayısı : 142), oyların ayrımı sonucunda kabul 
edildiği ve teklifin kanunlaştığı bildirildi. 

784 
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Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 14 ar
kadaşının, Taksim Alanında yapılan 1 Mayıs göste
rileri konusunda bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/26) reddedildi. 

Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 arkada
şının, anarşik olayların gerçek nedenleri ile alınacak 
tedbirleri saptamak amacıyla bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/27) üzerinde bir 
süre görüşüldü. 

6/ 24, 6/25, 6/30, 6/31, 6/32, 6/33, 635, 6/37, 6/38, 
6/41, 6/42, 6/43, 6/59, 6/60, 6/62, 6/130, 6/63, 6/64, 
6/67, 6/68, 6/70, 6/71, 6/72, 6/73, 6/74, 6/75, 6/77, 
6/131, 6/78, 6/80, 6/81, 6/82, 6/86, 6/88, 6/90, 6/96, 
6/132, 6/98, 6/99, 6/133, 6/100, 6/101, 6/134, 6/135, 
6/136, 6/102, 6/105, 6/137, 6/108, 6/110, 6/111, 6/115, 
6/117, 6/151, 6/152, 6/183, 6/122, 6/155, 6/156, 6/123, 
6/158, 6/162, 6/124, 6/165, 6/169, 6/126, 6/170, 6/171, 
6/184, 6/186, 6/187, 6/139, 6/140, 6/141, 6/142, 6/200, 
6/201, 6/202, 6/145, 6/147, 6/160, 6/174, 6/176, 6/177 
ve 6/182 essas numaralı sözlü sorular, soru sahipleri 
ve ilgili bakanların; 

Teklifler 
1. — C. Senatosu Afyonkarahisar Üyesi Ahmet 

Karayiğit ve 3 arkadaşının, Afyonkarahisar îline 
bağlı Sincanlı İlçesinin isminin Sinan Paşa olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifi. (2/687) (İçişleri 
Komisyonuna) 

2. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, ek gös
terge rakamlarının emekliliğe sayılabilmesi için 5434 
sayılı TC Emekli Sandığp Kanununa 1425 sayılı Ka
nunla eklenen ek madde l'in değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi. (2/688) (Plan Komisyonuna) 

3. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu' 
nun, Kırşehir Cacabey Üniversitesi Hakkında Kanun 
Teklifi. (2/689) (Milli Eğitim ve Plan komisyonları
na) 

4. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 16 
arkadaşının, Gelir Vergisinde özel ve genel indirimin 
yeniden düzenlenmesi ile vergi adaletsizliğinin ön
lenmesine ilişkin kanun teklifi. (2/690) (Plan Komis
yonum) 

6/34, 6/45, 6/44, 6/61, 6/129, 6/66, 6/79, 6/83, 
6/84, 6/85, 6/87, 6/91, 6/93, 6/94, 6/95, 6/103, 6/104, 
6/106, 6/107, 6/138, 6/109, 6/112, 6/113, 6/114, 6/116, 
6/150, 6/118, 6/119, 6/120, 6/121, 6/153, 6/161, 6/163, 
6/164, 6/166, 6/173, 6/127, 6/185, 6/197, 6/199, 6/143, 
6/144, 6/146, 6/148, 6/149, 6/159, 6/167, 6/168, 6/175, 
6/178, 6/179, 6/180, 6/181, 6/188, 6/189, 6/190, 6/191, 
6/192, 6/193, 6/194, 6/195 ve 6/196 esas numaralı 
sözlü sorular dia ilgili bakanların Genel Kurulda ha
zır bulunmamaları nedeniyle ertelendiler. 

6/92 esas numaralı sözlü soru, soru sahibi Genel 
Kurulda hazır bulunmadığımdan, bir defaya mahsus 
olmak üzere ertelendi. 

1 Şubat 1979 Perşembe günü saat 15.0ö'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 18,17'de son verildi;, 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Kütahya 

Muslih Görentaş Nizamettin Çoban 

Divan Üyesi 
Bursa 

Halil Karaatlı 

Rapor 
1. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka

nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Ka
nun ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununa ek madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu. (1/241) (S. Sayısı : 275) (Dağıtma 
tarihi : 1 . 2 . 1979) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'in, Adı

yaman Doğumevinden çalman eşyalarla, faillerine 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından yazılı 
soru önergesi. (7/430ı) 

2. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
İmar ve İskân Bakanının basın mensuplarına karşı 
tutumuna ilişkin İmar ve İskân Bakanından yazılı 
soru önergesi. (7/431) 

3. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Ankara'da kayıtlı bir telefona ilişkin Ulaştırma Ba
kanından yazılı soru önergesi. (7/432) 

4. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Ankara Korunmaya Muhtaç Çocuklar Birliğinin faa

li. — GELEN KÂĞITLAR 

1 . 2 . 1979 Perşembe 
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liyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/433) 

5. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
yurt dışından getirilecek ilaçlara ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/434) 

Gensoru Önergeleri 
1. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 9 ar

kadaşının; Anayasa ve yasalara aykırı 'işlemlerinden 
ötürü eğitim ve öğretimi yapılamaz hale getirdiği id
diasıyla Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur hakkında 
Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 
nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına iliş
kin önergesi. (11/30) 

2. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan ve 9 
arkadaşının; Bakanlığa bağlı kurumların işyerlerinde 
çalışan işçiler arasında partizan davranışlarıyla ayrı
calık yaratarak kanunlara aykırı hareket ettiği iddia
sıyla Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz 
hakkırMa Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergesi. (11/31) 

3. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 9 arka
daşının; Türk Parasının değerini ayarlama (Devalü
asyon) kararlarını zamanından önce açıklayarak bazı 
kimselere haksız kazanç sağladığı iddiasıyla Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu hakkında Anayasanın 89 
ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri 
uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi. 
(11/32) 

4. — Manisa Milletvekili Halil Yurtseven ve 9 
arkadaşının; anarşi' konusunda gerekli önlemleri za
manında almayarak Devlet otoritesini zayıflattığı, ül
kede can ve mal güvenliğini sağlayamadığı iddiasıy
la Bakanlar Kurulu hakkırida Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarın
ca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi. (11/33) 

5. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu ve 
9 arkadaşının; tutum ve girişimleriyle Türk kültürü
nü ve dilini yozlaştırdığı iddiasıyla Kültür Bakanı 
Ahmet Taner Kışlalı hakkında Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uya
rınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi. (11/34) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma SaaM : 15.00 

BAŞKAN : Başkanveîkiîi Musîih Götfentaş 

DİVAN ÜYELERİ : Nizaımetlİn Çoiban (Kütahya), Recep Özel (İstanbul) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 43 ncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Salonda bulunan üyelerin, yüksek ses
le, bulunduklarını beyan etmelerini rica ederim. 

(Yoklama Yapıldı) 
BAŞKAN — Sonradan gelen sayın üyeler birer 

tezkere ile yoklamaya iştirak ettiklerini Başkanlığa bil
dirsinler efendim. 

Çoğunluğumuz vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

Gündem dışı söz talepleri vardır; fakat bugün gün
demde Gensoru önergeleri okunacağı için, günde
mimiz yüklü olduğundan, gündem dışı söz taleplerini 
yerine getiremeyeceğim. 

Gündeme geçiyoruz, 

— 786 — 
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IV. — BAŞKANLIĞIN GET> 

A) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME 

1. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 9 ar
kadaşının; Anayasa ve yasalara aykırı işlemlerinden 
ötürü eğitim ve öğretimi yapılamaz hale getirdiği id
diasıyla MiM Eğitim Bakam Necdet Uğur hakkında 
Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 
nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına iliş
kin önergesi. (11/30) 

BAŞKAN — Gensoru önergeleri vardır. 
Gensoru önergeleri bastırılıp, sayın üyelere dağıtıl

mıştır. 
Muhterem milletvekilleri, Gensoru önergeleri uzun 

olduğu için Divan üyesinin oturarak okumasını oyla
rınıza sunuyorum: 

Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

Gensoru önergelerini sıra ile okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Özü : Milli Eğitimde her derecedeki okullarda, 

atamalarda, okulları öğretim yapılamaz hale getir
mekte, Milli Eğitim Bakanının olumsuz tutum ve iş
lemleri hakkında Gensoru önergesidir. 

Gerekçeı 
Sayın Ecevit Hükümetinin iktidarı devraldığı 1978 

Ocak ayı başlangıcından itibaren ülkemizde eğitim ve 
öğrenim, Hükümetin ve Milli Eğitim Bakanının sa
kat eğitim politikaları sebebiyle tamamıyla felce uğ
ratılmıştır. 

Hükümet, Sayın Başbakan ve Sayın Milli Eğitim 
Bakam ülkemizde, ana vasıf lan ve hedefleri belli, elli-
beş yıllık maziye dayanan milli duyguları artırıcı, kuv
vetlendirici, başka bir deyimle milliyetçi gençlik, mil
liyetçi vatandaşlar yetiştirici ilkeleri saptırmışlardır. 

Bu saptırma bilerek, isteyerek, yürürlükteki ka
musları çiğneyerek işlemez hale getirerek yapılmıştır. 
Halbuki Hükümetin ve Milli Eğitim Bakanının gö
revleri kanunları, özellikle milli eğitimle ilgili kanun 
ve mevzuatı bakkiyle yürütmektir. 

Anayasamızın başlangıç bölümündeki milli eğitim 
ilkeleri, Milli Eğitim Temel Kanunu hükümleri Hü
kümetçe ve onun Milli Eğitim Bakanınca yürütül
mez» istemez hale getirilmiştir. 

Hükümet Başkanının ve Milli Eğitim Bakanının 
Yüce Meclis önünde, kamuoyunda mecbur kaldıkça 
k«adileri»in de «Ulusçu», «Atatürk Ulusçusu» olduk
larında® bahsetmelerine rağmen, Türk Milli Eğitimi
nin içinde bsdraıtduğu facialar, analar, babalar, veliler. 

EL KURULA SUNUŞLARI 

VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

öğrenci yakınları olarak milletimizi ıstıraplara gark 
etmekte, can evinden vurmaktadır. . 

«Analar, babalar çocuklarının, okullarından akşam 
evlerine sağ olarak dönmesinden kendilerinin iktida
rında «kuşkulu» olmayacaktır.» diyenlerin halkımızın 
evlat şefkati duygularını nasıl sömürmüş olduğu artık 
tereddütsüz, seksiz, şüphesiz anlaşılmıştır. Analar, 
babalar, akrabalar artık çocuklarının okullarından sağ 
salim dönmelerini beklemek yerine çocuklarının ne
relerde, nasıl okutulabileceğini, Hükümetin, sözle 
«Milli» eğitimin, öğrencilerin nasıl okullarından uzak
laştırıp, tertipli disiplin cezalarıyla öğrenimi engelle
diğini dikkatle takip etmektedir. 

Milli Eğitim Bakanı, Marksist, sosyalist, enternas-
yonalist, hümanist her türlü sol fraksiyonda yurttaş 
yetiştirme politikası gütmektedir. 

Bunun için de «Milli Eğitim Bakanlığının» bilu
mum organlarıyla tarumar etmiş, altüst eylemiştir. Ba
kanlık Müsteşar ve müşavirlerinden itibaren şube mü
dür ve şeflerine, evrak memurlarına kadar bütün ba
kanlık mensuplarını ya pasifleştirmeye, sosyalist eği
tim görüşüne adapte etmeye çalışmış, muvaffak ol
madıklarını ise kıyım ve sürgüne tabi kılmıştır. Milli 
Eğitimin merkez kadrolarını büyük ölçüde Marksis-
leştiiren Bakan okullarda da aynı biçimde, en kötü eği
timci ama en koyu marksist olanları, Milli Eğitimin 
her derecedeki okullarında idarecilikle, bölüm şefliği 
ile görevlendirmiş, yine böylelerini disiplin kurulu üye
liklerine getirmiştir. 

Her ne kadar Sayın Milli Eğitim Bakanı büyük 
cüret ve pervasızlıkla Yüce Meclis önünde «her fMr 
ve görüşteki gençlerimizi okullarımızda barış ve hu
zur içinde kardeşçe eğitiyoruz;»; biçiminde beyanlarla 
taahhütlerde bulunuyor ise de, halkımız, özellikle öğ
rendi velileri, okullarda döndürülen dolapları, giyo
tin gibi işleyen, Marksist disiplin kuruian kanalıyla 
öğrencilerin 6 ayhk, bir yıllık ve daiimi cezalarla okul
larından uzaiklaştırifdılklarını görmekte, bilmekltedir. 

Milli Eğitimdeki, milliyetçi, vatansever öğretmen 
kıyım ve sürgünleri artık yüzler, binler ile değil on 
binler, elli, yüz binlerle ölçülmektedir. 

Bir seneyi aşan zamandan beri kaç yüz bin öğ
retmen tayini yapıldığı bunlardan kaç fcişMn mülker-
reren izrar kastiyle olduğu Sayın Bakan tarafından 
«laf» ile değil fihrist dosyaları, belgeleriyle Yüce Mec
lis önüne getirilmelidir. 
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Öğrendiler üzerinde de nalkil, sürgün, geçici veya 
dalimi tart gibi yollarla eğitim ve öğrenim özgürlü
ğünü engelleyici usullere başvurulmuştur. 

Marksist solcu, militan olmayan onbinlerce öğren
di okullarından uzaklaştırılmıştır. Milli Eğitime bağlı 
yüksekokulların tümünde, eğitim ensitülerinde, öğret
men liselerinde, normal lise ve ortaokullarda mill
iyetti olmaktan başka günahı omalyan gençliğe zul
medilmiş ve edilmektedir. 

Yine olay çıkardı bahanesiyle solcu idareci öğret
men, öğrenci işbirliğiyle, komplolarla mülliydtçî genç
ler emniiyete, adliyeye sevk edilmekte izrar edilmek
tedir, 

Solcu öğrencilerin ekseriyette olmadığı, ortaokul 
lise, enstitü, öğretmen lisesi öğrencileıii okullar kapa
tılmak suretiyle öğrenim özgürlükleri resmen Bakan 
tarafından engellenmektedir. 

Anayasa ve yasalara açıkça aykırı olan bu işlem
lerinden ötürü Milli Eğitim Balkanı Sayın Necdet 
Uğur hakkında Anayasanın 89 ncu ve Millet MeelM 
İçtüzüğünün 107 nci maddesi gereğince Gensoru açıl
masını arz ve tdklif ederiz. 

31.1.1979 

Çorum 
Mehmdt Irmak 

Tokat 
Faruk Demirtola 

istanbul 
Turan Koça! 

Ankara 
Neealtli Gültekin 

Gaziantep 
Cengiz Gökçek 

Konya 
İhsan Kabadayı 

Sivas 
Ali Gürbüz 

Elazığ 
M. Tahir Şaşmaz 

Kayseri 
Mehmet Doğan 

Niğde 
Sadi Somuncuoğlu 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan Gensoru öner
gesinin, Anayasanın 89 ncu maddesine göre, günde
me alınıp alınmayacağı »konusundaki görüşmeler için, 
«Özel Gündem» önermek üzere Danışma Kurulu 
önerisi hazırlanamadığından, göfüşme günü Anayasa 
çerçevesinde Bakanhkça önerilecekıtiir. 

Buna göre, Gensoru önergesinin, gündemin, özel 
gündemde yer alacak işler (kısmının 1 nci sırasında 
yer alması ve gündeme alınıp alınmaması konusun
daki görüşmelerin Genel Kurulun 7.2.1979 Çarşam
ba günkü birleşiminde yapılmasını onayınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edl-
miştür, 

2. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan ve 9 
arkadaşının; Bakanlığa bağlı kurumların işyerlerinde 
çalışan işçiler arasında partizan davranışlarıyla ayrı
calık yaratarak kanunlara aykırı hareket ettiği iddia
sıyla Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz 
hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergesi. (11/31) 

BAŞKAN 
yorum : 

Diğer Gensoru önergesini okutu-

Millet Meclisli Başkanlığına ; 

Cumhuriyet Halk Partisi ağırlıklı Hükümetin Köy 
İşleri ve Kooperaltifler Bakanı Ali Topuz, göreve baş
ladığı günden bu yana, aşırı partizanca tutumu nede
niyle Bakanlığında çalışan işçileri birbirlerine kırdır
ma noktasına getirerek, anarşiyi bizzat körükler bîr 
duruma düşmüştür. 

iBakanlığına bağlı YSE ve Toprak İskân Genel 
müdürlüklerinde, 9 işyeri "dışındakii bütün işyerlerinde 
işyeri yetkisini mahkeme kararıyla almış bir sendi
kayı kendi siyasi emellerine ramolmadıikları gerekçe
siyle Cumhuriyet kanunlarına tamamen aykırı yollar
dan eritme gayreti içine girmiştir. 

Bunu sağlamak için, aralarında bir Cumhuriyet 
Halk Partisi milletvdkilnin de bulunduğu yandaşları
na sarı sendika kurdurmuş yine kanunsuz yollarla bu 
sendika ile naylon sözleşme (imzalamak suretiyle 
40 000 civarında şerefli Türk işçilerini bu sarı 
sendikaya ciro etmeye kalkışmıştır. Yetkili sendikanın 
mahkemeden aldığı tehiri icra kararlarını da hiçe sa
yarak alenen suç işlemiştir. Yaptığı naylon sözüeşme-
riin kendi kurdurduğu sarı sendikaya üye İşçilere uy
gulanmasını bunun dışındakilere uygulanmamasını 
emrederek kanun dışı ve 'sorumsuzca icraatına devam 
dtmiş, muhasebelerde hâsıl olan tereddütler üzerine 
yine gayrı kanuni bir şekilde deruhte-i mesuliyet ede
rek, Maliye Bakanını da kendisine suç ortağı yap
mıştır. Uygulamada bu kanunsuzluklara göğüs ger
meye çalışan ve kurdurduğu sendikaya geçmeyen işçi
lere de zulüm etmeye başlamış, kış ortasında sayıları 
binleri bulan işçiyi sokağa atmış, sürmüş perişan et
miştir. 

Ayrıca kurdurduğu sendikayla yaptığı kanun dışı 
naylon sözleşmeden istifade edecek işçileri de soy
durmuş, her birinden zoraki 1 500'er lira toplattırarak 
naylon sendikanın hesabına geçirttirmişler. Bu şekilde 
ortaya çıkan soygun rakamı akılları durduracak mer
tebededir. En az 45 milyon lira dolayında olan bu 
paranın akibetü bizlerce çok iyi bifamektedür. 
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'Bütün bu konuların Yüce Meclisin huzurunda or
taya konulması yapılan kanunsuzlukların detayları 'ile 
gözler önüne serilmesi ve hesabinin sorulması kaçı
nılmazdır. Anaya'sa, 1475 sayılı îş Kanunu, 274 ve 
275 sayılı kanunlar Köy îş'leıi Bakanınca çiğnenmiş
tir. Köy İşleri Bakanlığı işyerlerinde işçiler düşman 
kamplara bu Bakanın tutumu nedeniyle bölünerek 
'birbirleriyle çatışma durumuna getirilmişlerdir. Yakın
da bu nedenlerle işverenlerin canına kasta Varacak 
fiillerden dahi endişe duyulmaktadır. 

Yukarıda belirtilen nedenlerle Anayasanın 89 ve 
Meelfe İçtüzüğünün 107 nci maddeleri gereğince Gen
soru açılmasını istemekteyiz. 

Gensoru isteğimizin gündeme alınmasını saygıyla 
rica ederiz, 

Erzincan 
Timuçin Turan 

İBurdur 
Ahmet Sayın 

İstanbul 
Ekrem Ceyhun 

Kastamonu 
Nihat Karol 

AfyonkarabJisar 
Mehmet Özutku 

Antalya 
Kaya Çakmakçı 

Kocaeli 
İbrahim Topuz 

Manisa 
Sümer Oral 

Amasya 
Muhammet Kelleci 

Ankara 
Mustafa Başoğlu 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan Gensoru öner
gesinin, Anayasanın 89 ncu maddesine göre, günde
me alınıp alınmayacağı konusundakii görüşmeler için, 
özel gündem önermek üzere Danışma Kurulu öne
risi hazırlanamadığından, görüşme günü Anayasa çer
çevesinde Başkanlıkça önerilecektir, 

'Buna göre, Gensoru önergesinin, gündemin «Özel 
Gündemde Yer Alacak İşler» kısmının 2 nci sırasın
da yer alması ve gündeme alınıp alınimaıması konu
sundaki görüşmeler diğer önergenin bitiminden sonra 
başlanmasını onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Anlaşılamadığından oylamayı tekrarlı
yoruz. 

Kabul edenler... 
HASAN EKİNCİ (Antvin) — Ne sayıyorsunuz? 
«BAŞKAN — Niçin, niçin sayılmasın efendim? Se

bep ne? 
HASAN EKİNCİ (Artvin) — Bariz efendim. 
BAŞKAN — Bariz ama, yeniden sayacağız, mü

saade edin. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Ağır çekimle sayın 

Sayın Başkan. 
HASAN EKİNCİ (Artvin) — Az önce çok az

lardı, sjimdi geldiler. 

BAŞKAN — Efendim, gayet tabii öyle olacak. 
HASAN EKİNCİ (Artvin) — Sayın Başkan, Baş

kanlık yapamıyorsunuz. 
BAŞKAN — Öyleyse buyurunuz zatıâliniz yapın. 
HASAN EKİNCİ (Artvin) — Zavallı Başkan. 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Kabul edilme

miştir. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Hayırlı olsun Sayın 

Başkanı 
BAŞKAN — O zaman 8.2.1979 günü aynı sıraya 

alınmasını oylarınıza sunuyorum. -
ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Hangi gün? 
iBAŞKAN — Bir gün sonra; Anayasanın hükmü 

'buldur efendim, 
Perşembe günü sıraya alınmasını oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edl-
rriişjtlir, 

3. — Bur'sa Milletvekili Özer Yılmaz ve 9 arka
daşının; Türk Parasıntn değerini ayarlama (Devalü
asyon) kararlarını zamanından önce açıklayarak bazı 
kimselere haksız kazanç sağladığı iddiasıyla Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu hakkında Anayasanın 89 
ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri 
uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi. 
(11/32) (1) 

BAŞKAN — Diğer Gensoru önergesi 500 kelime
den fazla olduğu için, ekli özeti okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bilindiği üzere, belli yollardan iş başına gelen Hü
kümet, (TL.)'nm değerini (1 Dolar = 19,25 TL.)'den 
(1 Dolar — 25 TL.)'na düşürerek, 1 Mart 1978 tarihin
de, Türk Lirasının, çeşitli yabancı paralara karşı % 
30 - 38 arasında değişen bir oranda, devalüe etme ka
rarı almıştır. 

Devalüasyonun kendisinden bekleneni verebilmesi, 
bu kararın zamanının, şeklinin ve oranının isabetli se
çilmesinin yanı sıra, tespit olunan yeni kurun, uzunca 
bir süre, paranın gerçek değerine eş bir düzeyde kal
masını temin edecek tedbirlerle birlikte ele alınmasına 
bağlıdır. Aksi takdirde, devalüasyon ülke ekonomisini 
fevkalade tahrip etmekten öte bir anlam ifade etmez. 
Nitekim, Ecevit Hükümetince 1978 mali yılının ilk 
gününde yapılmış bulunan para operasyonu da son de
rece başarısız olmuştur. 

(1) 11/32 numaralı Gensoru Önergesinin 
metni tutanağa eklidir. 

tam 
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Fiyatlar genel seviyesi, Cumhuriyet tarihimizde 
görülmemiş boyutlara çıkmış, ihracatımız (Sayın De-
mirel Hükümetinden devreden tarım ürünleri hariç) 
artırılamamış, iş döviz giderleri geçen yılın altında kal
mış, turizm gelirlerinde bir gelişme kaydedilmemiştir. 
Esasen, devalüasyon kararım takip eden 2-3 ay gibi 
kısa bir sürede devalüasyon nispetine ulaşan fiyat ar
tışları, bu fevkalade önemli kararı etkisiz hale sok
muş bulunmaktadır. Resmi kurdan değeri 25 TL. olan 
Dolar, bugün, serbest piyasada 40 TL. üzerinden iş
lem görür hale gelmiştir. 

Ülke ekonomisini tahrip eden bu devalüasyonun 
en belirgin örneği, âdeta aşırı ve haksız kazançları teş
vik ve tahrik eder bir biçimde duyrula duyrula, çok 
önceden haber vererek yapılmış olmasıdır. Türk Pa
rasının değerini düşüren bu kararın ilanı, kamu oyun
da süpriz olarak karşılanmamış aksine beklenen hat
ta tarihi dahi bilinen bir karar olarak karşılanmıştır. 

Böyle fevkalade önemli bir kararın alınacağının 
Hükümetçe önceden sezdirilmesi ekonomi tarihimiz
de ilk defa görülen vahim bir tutumdur. 

Hükümetin göreve başladığı günden itibaren, eko
nomiden sorumlu kişiler beyan ve davranışları ile, önem
li oranda, bir para operasyonuna gidileceği havasını 
'kamuoyunda yaratmışlardır. 

Nitekim, bir dizi ekonomik tedbirlerin bir paket 
halinde hazırlandığı en yetkili ağızlardan, basından ve 
TRT de de yer almıştır. Bu cümleden olarak, Şubat 
1978 ayı içinde, Türk Parasının Kıymetini Koruma 
mevzuatı ile ilgili bazı kararlar alınmıştır. Bu kararla
rın bir bölümü, 1 . 3 . 1978 tarihinde yürürlüğe gire
ceği halde, 15 gün önceden 16 . 2 . 1978 tarihli Res
mi Gazetede yayımlanmıştır. 

Bu 'kararların neşri ile birlikte Türk Lirasının de
ğerinin önemli ölçüde düşürüleceğine dair haberler de 
yoğunlaşmıştır. 

Öyle ki, devalüasyonun yapılacağı tarih dahi bazı 
günlük gazetelerde yer alıyordu. Genellikle devalüas
yonla birlikte ya da onu takip eden ilk günlerde alın
ması gereken bazı Türk Parası Kıymetini Koruma 
mevzuatı ile ilgili kararların, yürürlük tarihinden 15 
gün önce yayınlanmış olması, gene Türk Parasının 
Kıymetini Koruma mevzuatına giren bir tasarruf olan 
devalüasyonun, yapılacağının Hükümetçe 15 gün ön
ceden kesin olarak, bir bakıma, duyurulması oluyordu. 

Hükümet, ö'needeın aldığı bazı 'kararlar ve yapılan 
beyanlarla, bunu ıbüzatilhii doğrulayan bir tutum ve 
davranış içine g'irmişitir. 

Bütün bunlar göstermektedir ki, 1 Mart 1978 
güiniii, Hükümetçe yapılan devalüasyon çok önceden 
haber verilerek, duıyrufa, duyrula yapılmış bulunmak
ladır. Altın fıiyalları, 2 ay içinde 135 liradan 190 li
raya çıkmıştır., 

Bu durum, mal stokçuluğuna ve kianaboraayı teşvik 
ve tahrik ederek, tazı kişilerim haksız ve aşın de
recede kazanç elde etmesine neden olmuştur. 

iMulhaiefette iken, gerçek olmayan, bkıtakım hak
sız ve aşın kazanç iddiasımı dilinden) düşürmeyen (CHP) 
si, 'böylece istifçiiği, karaborsayı ve haksız kazanç 
kapılarını ardına kadar açmış oluyordu. 

Devalüasyon, görüjimemliş şekilde âdeta hajber ver
me mecburiyetinde imiş gibi bir zihniyetle yapılmış 
olmasına, rağmen, istifçilik ve haksız kazançları ön
leyecek, gerekli tedbirleri de zamanında atamamıştır. 

iBu nedenlerle, Anjayasanın 89 neu ve İçtüzüğün 
1Q7 nöii maddeleri uyarınca, devalüasyonun yapılması 
ve Ibununla ilgili olarak; ataması gerekli tedbirlerden 
'birinci derecede sorumlu buludan Maliye Bakanı Ziya 
Müezzinoğîu hakkında Gensoru açılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Bursa Milletvekilli 
Özer Yılmaz 

îzm'irı Mllefcvekili 
Zeki Efeoğlü 

Kocaeli MiMetıvekili 
îbrajhkrt Topuz 

'Manisa; Milletvekili 
Sümer Otel 

Baflay Milletvekili 
Ali Ydmaz 

Aritvin; Milletvekii 
Hasan I&iöjai 

Aîfyonkaralhisar MiHetVekuli 
A, İhsan Üluibahşi 

Zonguldak, Milletvekili 
Koksa! Toptan 

Gümüşhane Miltettvdkii 
Mehmet ÇaitaHbaş 

Mamisai Mulİetivdkİlî 
Yanya( Usllut 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan Gensoru öner-
gesMn, Anayasamın 89 neu maddesine göre, gün-
ıdeme alınıp alınmayacağı konusundaki görüşmeler 
için özel gündem önermek üzere Danışma: Kurulu 
önerisi hazıılanamadığından!, görüşme günü Anayasa 
çerçevesinde Başkanlıkça, önerilecektir!. 

(Buna göre, Gensoru önengeskuin, gündemlin özel 
Gündemde Yer Alacak îşler kısmının 3 ncü sırasında 
yer alması ve gündeme alınıp atamaması, konusundaki 
görüşmelere 1 nci sıradaki önerge bitiminden sonra 
taşlanmasını onayınıza spnüyoırumı: Kalbul edenler... 
Kabul eteneyenter... Kabul1 edilmiiştir. 
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4. — Manisa Milletvekili Halil Yurtseveri ve 9 
arkadaşının; anarşi konusunda gerekli önlemleri za
manında almayarak Devlet otoritesini zayıflattığı, ül
kede can ve mal güvenliğini sağlayamadığı iddiasıy
la Bakanlar Kurulu hakkında Anayasanın 89 ncu, 
MMet Meclisi İçtüzüğünün 107 rtci maddeleri uyarın
ca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi. (11/33) 

BAŞKAN — Diğer Gensoru önergesini okutu-
yoruimı: 

Millet Meclisi Sayın Başkanjağma 
Biindliği ve görüldüğü üzere anarşi yaygınlaşmış 

büyiüjk boyultılaina ulaşmıştır, 
Tetbiş olaylarının cereyan etmediği, cinayetlerin 

işfenraediğji hiçbir vatan (köşesi kalmamıştır. 
ıDehşet ve korku bülfcün ülkeyi baştan başa sarmış, 

valtan siyasi cinayetlerle kamıa boyanmıştır. , 
Hemen nerğün bir veya b'irikaç genç, yaşlı vatani-

dajşaımazm öldürülmesi, rdüessese, işyeri ve evlerin bom
balanması âdeta ahvali adiye haine gelmiştir. 

»Ülkede, 'otorite boşluğundan yararlanan cinayet 
şebekeleri biiraiz daiha artmaıkfca ve cüret kanmak
tadır. 
, (Vatandaşın can ve mal güjvenliği tamamen yok 

otoutstur, 
Düşünen Iklatfu ve onu italyan 'beden tehlike içinde 

olumca, diğer güvenlik, halk ve hürriyetlerin varlığından 
bahsetmek îrrikjânı (^atamıştır. 

Esasen, hergün ve her saat hayat tehlikesi içinde 
olan vatandaş için, hürriyetlerin bir değeri de kalma
mıştır. 

Kimlin njerede ve ne zaman bir saldırıya uğraya
cağı veya bir kurşuna 'kurban gideceği belli değildir, 

Tetiilklere asılan cani ©Herin sahipleri gerçekte 
kendi öz vatandaşına, ikendl öz devletine can düş-
ımınııidiBV, 

Bulgun ülkede yavrular korkudadır. 
Yaşlıs* ve genci ile vatandaş hayat endişesindedir. 
Ana ve balbalların göz yaşları aka aka tükenmiş 

göz pınarlarında; kurumuş kjallimııştır. 
ıŞehir ve kasabalar, semt, semt ve mahalle, mahal

le Ikuzıi çetelerin saldırısınla ve li'Şgaliınie uğramıştır. 
Legal tabelalar ve mia;suım isimler, altında kurul

muş demeklerde yuvalanmış kızıl çeteler bu dernek
lerim örtüsü* gerisinde bu mahalle ve semtleri kontrol 
altıma ataklar vatandaşlara ıkain kusturmaktadırlar. 

Ankara'da, ıBeşjüepe, Yeşilbaıyır, Köstenci, bu şe-
(kilde bu çetelerin konlrpl ve baskısı altına alınmaya 
çalışılan sadece birer örnekten ibarettir, 

Koduna* erkeği, genci ve çocuğu $e bu 'semt sakin
leri züpiüim ve işkence altında, mııahaleye girişleri, çı

kıdan rnaıhıajledeki hal ve hareketleri ve 'hayatları bu 
çetelerin kontrol ve insafına terkedilmiştir. 

Devlet dışı organize zor ve zorba silah hâkimiye
tini ilan etmiş devlet otoritesinin yerini almıştır. 

Devlet arajnfrn!alkjtadır< 
Vatandaş bir otorite arayışı içindedir. 
Vatandaş herıgün, bira? daha bizzat kendince sa

vunma ihtiyaç ve tedarikine itilmiştir. 
Bütün bu olaylar karşısında ıhülkjütmet vurdum 

duymjajzdır. Alınan tedbirler önleyici değil âdeta özen
dirici tesirler icra etmektedir. 

|Bu semtlerdeki derneklerin faaliyetlerinin ya üs
tünden gelıinem'emekte ve bu suretle acze düşülmüş 
lolunjduğu kabul edlmıekte veya bu demeklerin faali
yetleri için özel müsamaha gösterilmektedir. 

Her iki halde de Hükümetin sorumluluğu açıkça 
ortaya çıkmakjüadır. 

Bu sebeplerle, cezai sorumluluğu yanında siyasi 
sorumluluğu ortada, bulunan Hükümet hakkında Ana
yasanın; 89 ve İçtüzüğün >1Q7 nci maddesi uyarınca 
Gensoru açılmaisını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımla. 

'Manisa1 Miletvekjil 
Halifl Yurtseven 

Buırdmî ıMütetvelkilÜ 
Ahmet Sayın 

Kocaeli Milletvekili 
İbrahim Topuız 

Adana, Mllleöve^ii 
Hasan Gürsoy 

Zonguldak; Milletvekili 
Koksal Toptan 

Afyonkaralhisar Milletvekili 
Mehmet özutökju 

Manisa Milletvekili 
Ys&ya Uslu 

(Bilecik 'Milletvekili 
Cemâlettin Kökliü 

Çorurn Milletvekili 
Ahmeii ıÇimbelk 

Kahmmanmaraş Milletıvekili 
(Mehmet iŞerefoğlu 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan Gensoru önerge
sinin, Anayasanın 89 ncu maddesine göre, gündeme 
alınıp alınmayacağı konusundaki görüşmeler için, 
özel gündem önermek üzere Danışma Kurulu öneri
si hazırlanamadığından, görüşme günü Anayasa çer
çevesinde Başkanlıkça önerilecektir. 

Buna göre, Gensoru önergesinin, gündemin «özel 
Gündemde Yer Alacak İşler» kısmının 4 ncü sıra
sında yer alması ve gündeme alınıp alınmaması ko
nusundaki görüşmelere diğer önergelerin bitiminden 
•sonra başlanmasını onayınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 

Muhterem arkadaşlarım, Divan hesaplamasında 
bir tereddüt vardır; fakat şunu da belirtmek isterim, 
milletvekilleri tam oylama sırasında içeriye giriyor; 
Divan üyeleri elektronik beyin değildir, muhakkak 
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ki, sayım işinde bazen şaşırmalar oluyor. O bakım
dan, oylama bitimine kadar üyelerin yerlerinde otur
malarını rica ediyorum. 

Şimdi, oylamayı tekrarlıyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu ve 
9 arkadaşının; tutum ve girişimleriyle Türk kültürü
nü ve dilini yozlaştırdığı iddiasıyla Kültür Bakanı 
Ahmet Taner Kışlalı hakkında Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uya
rınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi. 
(11/34) (1) 

BAŞKAN — Diğer Gensoru Önergesi 500 keli
meden fazla olduğu için ekli özeti okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bir yıldan beri Kültür Bakanlığı sorumluluğunu 

taşıyan Ahmet Taner Kışlalı, menfi tutum ve icraatı 
ile milli kültürümüze en büyük darbeyi vurmuştur. 
Milli kültür varlığını, Ahmet Taner Kışlalı «evren
selliğe»! dönüştürmek için üstün bir gayret sarfetmek-
tedir< 

Kültür, bir millete şahsiyetini veren, onun benli
ğini meydana getiren, diğer milletlerle arasındaki far
kı tayin ve tespit eden maddi ve manevi varlık ve 
değerlerin bütünüdür. Milletler, milli kültürle yetiş
miş nesillerin gayret ve çalışmalarıyla çağdaş mede
niyet seviyesine erişebilirler. Gerçek bu iken, Kültür 
Bakanı Ahmet Taner Kışlalı, milli kültürümüzü yok 
etmek, bu mefkureyi inkâr etmek cesaretini göster
mekte, Büyük Türk Milletine evrensel görüşün ka
bulünü reva görmektedir. 

Bugüne kadar Ahmet Taner Kışlalı milli varlığı
mızı ve milli değerlerimizi imha etmek için ustaca 
ve sessizce gerekli gayreti sarf etmektedir. 

Kütüphanelere milliyetçi kitapların girmesi, Kül
tür Bakanlığının 26 . 7 . 1978 gün ve 16358 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanmış olan «Kültür Bakanlığı 
Kitap ve Süreli Yayınları Seçme Kurulu Yönetmeli
ği» ile önlenmiştir. 

Demirel Hükümeti zamanında, 10 . 6 . 1975 tarih
li Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğin 4 ncü 
maddesinde; kurul : 

a) Milletimizin bütün fertlerine Atatürk Dev
rimlerine ve Anayasanın başlangıcında belirtilmiş bu
lunan Türk milliyetçiliğine bağlı, kaderde, tasada, 

(1) 11134 No. lu Gensoru Önergesinin tam met
ni tutanağa eklidir^ 

I kıvançta ortak, bölünmez bir bütün halinde bilinç
lendiren rejimimiz. 

b) Aleyhinde terkimler ihtiva etmeyen, milli kül
türümüzün temel eserlerinin bugünkü nesillere tanı
tılmasına yardımcı olan, ..... «Eserleri satın almak 
üzere seçer.» Hükmü tamamen kaldırılmıştır. Yeni 
yönetmelikte 4 ncü madde şöyledir. «Türk toplumu
nun bilgi, görgü, kültür ve sanat beğenisini geliştirici 

I örgün ve yaygın eğitimi destekleyen, ekonomik top
lumsal ve kültürel kalkınmamıza katkıda bulunan, 
çağdaş uygarlığın akılcı ve yaratıcı, görüşünü yansı
tan yayınları, satın alınmak ve abone olmak üzere 
seçer.* 

Böylece söz konusu yönetmeliğin 4 ncü madde-
I sindeki, kütüphanelerinize milliyetçi eserlerin alınma-
I sı ile ilgili fıkralar çıkartılmıştır. 

I Kültür Bakanı, Milli Kütüphaneyi evrensel görü
şüne uygun hale getirmek için, Milli Kütüphane Ge
nel Müdürlük kadrosunu iptal etmiş, Müdürlüğe dö
nüştürmüş, sol eğilimli kişileri tayin ederek, doğru
dan Kütüphaneler Genel Müdürlüğüne bağlamıştır. 
Maksat açıktır. 

I Milli Kültür Dergisi yayınına son vermiş, Ulusal 
Kültür Dergisini yayınlamıştır. 

Ulusal Kültür Dergisi, Kültür Bakanının Anaya
samıza aykırı düşen fikirlerini ve görüşlerini yaya
bilmek için bir vasıta olarak kullanılmaktadır. Bu 
derginin Temmuz 1978 sayısında, Kültür Bakanının 
«Ulusal Demokratik Halkçı Kültür Siyaseti» adlı ma-

I kalesinin 3 ncü sayfasında (aynı zamanda derginin 
üçüncü sayfası) 

«Nasıl ki kültür siyasetinin başına getirilen «ulu-
sel» sözcüğü «nasıl bir ulusallık?») sorusunu akla ge-

J tiriyorsa, «demokratik» sözcüğü için de benzer bir so
ruyu sormak olanaklı ve hatta zorunludur. »ı 

Kültür Bakanlığına bağlı tiyatrolar (Devlet tiyatro
ları) 1978 - 1979 tiyatro sezonunda, milli kültürümüze 
hizmetten uzak 14 oyunla perdelerini açtı. Ahmet Ta
ner Kışlalı, kendi deyimi ile «Bakanlık il© kültür sanat 

I çevreleri arasındaki ilişkileri düzenleyip, işbirliği oranı
nı yükseltmek, geleceğe dönük genel planlama ve örgüt-
leşrnelere yardımcı olmak amacıyla yüksek kültür kuru-

I lu oluşturmuştur.» 

Bu kurulun üyeleri milli kültürümüzü evrenselleş-
tirecek, aşırı sol görüşe sahip kişilerdir. 

I Kültür Bakanı 300'e yakın memur ve hizmetliyi 
I (merkez ve taşrada) uzak illere sürmüştür. 
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Kültürümüzün gelişmesi, yeni nesillerimize aşılan
ması, sanatımızın, milli köklerden kuvvet alarak iler
lemesi, kültürümüzün içte ve dışta tanıtılması, yurt 
dışındaki vatandaş ve soydaşlarımızın milli kültürü
müz ile bağlılıklarının devam ettirilmesi ve kültürel 
ihtiyaçlarımızın ıkarşılanması için Sayın Kışlalı'nın en 
küçük bir hizmette bulunduğunu görememekteyiz. 

Büyük Atatürk; «Türkiye Cumhuriyetinin temeli 
kültürdür.» demek suretiyle milli kültürün gerçek ma
na ve değerini en iyi bir şekilde ifade etmiştir. Bu te
meli, yani milli kültürü ihmal etmek mümkün değil
dir. ' 

Milli kültür mirasımızın Cumhuriyet devrinin ba
şından itibaren, bilhassa Atatürk tarafından milleti
mizi millet yapan ve diğer milletlerden ayıran orijinal 
hüviyeti ile ele alındığını ve onun temel unsurları olan 
dil, edebiyat, sanat, tarih, folklor ve musikimize şuur
lu ve ciddi alaka duyulduğunu, milletimize bu milli 
kültür alanlarında bir şevk ve şuur aşılanmıştır. 

Atatürk başka bir ifadesinde de: «Türk Milletinin 
idaresinde ve korunmasında, milli birlik, milli duygu, 
milli kültür en yüksekte gözdiktiğimiz idealdir.» di
yerek, milletimizin korunmasının üç temel unsurun
dan birisi olamalk üzere «Milli kültür» almıştır. 

*Tür>k kültürünün bu üç temel unsurunu ortadan 
kaldıran Kültür Bakanı, Türk dilini, kendi özdenli
ğinden koparmak için her türlü çalışmaya girişmiştir. 

Bir milletin fertlerini birbirine yabancılaştırmak 
ve başka kültürlere teslim etmek için o milletin özdili-
ne uydurma kelimeleri sokmak yaşayan kelimeleri öl
dürmek yeterlidir. işte Sayın Kışlalı'da bunu yapmak
tadır.. 

Bu sebeple de siyasi sorumluluğu açık olarak or
tada bulunan Kültür Bakanı Sayın Ahmet Taner Kış
lalı hakkında Anayasamızın 89 ve içtüzüğün 107 nci 
maddeleri gereğince gensoru açılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
Kırşehir Milletvekili Bursa Milletvekili 
Mustafa Eşref oğlu Ali Elverdi 

Zonguldak Milletvekili Aydın Milletvekili 
Gültekin Kızılışık Behiç Tozkoparan 

Kahramanmaraş Milletvekili îçel Milletvekili 
Mehmet iŞerefoğlu Nazım Baş 
içel Milletvekili Adana Milletvekili 

Ali Ak Hasan Gür soy 
Amasya Milletvekili Kütahya Milletvekili 

Muhammet Kelleci irfan Haznedar 
BAŞKAN — Okunmuş bulunan Gensoru öner

gesinin, Anayasanın 89 ncu maddesine göre, günde
me alınıp alınmayacağı konusundaki görüşmeler için 
özel gündem önermek üzere Danışma Kurulu öneri
si hazırlanamadığından, görüşme günü, Anayasa çer
çevesinde Başkanlıkça önerilecektir. 

Buna göre, Gen'soru önergesinin, gündemin, «özel 
gündemde yer alacak işler» kısmının 5 nci sırasında 
yer alması ve gündeme alınıp alınmaması konusunda-
ki görüşmelere diğer önergelerin bitiminden sonra baş
lanmasını onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci okunan önergenin perşembe günü görüşül
mesi kararlaştırıldığı için, gündemdeki sıralamada 
5 nci sırayı alacaktır. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Başka gen
sorular yok mu? 5-10 tane daha versinler. 

BAŞKAN — Gensoru bitti efendim. 

V — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluş ve işle
yişi hakkında kanun tasarısı ve Trabzon Milletvekili 
Lütfi Göktaş ve 2 arkadaşı ile Sivas Milletvekili Azi
met Köylüoğlu'nun aynı mahiyette olan kanun teklifi 
ve İçişleri, Milli Savunma ve Adalet komisyonları 
raporları. (1/108, 2/221) (S. Sayısı : 131) (1) 

BAŞKAN — Kanun tasarı ve tekliflerinin görüş
melerine başlıyoruz. 

(1) 131 S. Sayılı basmayazı 30 . 1 . 1979 tarihli j 

41 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

Gündemimizin «Kanun, Tasarı ve Teklifleriyle, 
Komisyonlardan Gelen Diğer işler» kısmının 1 nci 
sırasında yer alan 131 S. Sayılı Uyuşmazlık Mahke
mesinin Kuruluş ve işleyişi Hakkında Kanun Tasarı
sı üzerindeki görüşmelere kaldığımız yerden devam 
ediyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 

Komisyon?.. Burada. 

Komisyon ve Hükümet yerini almıştır. 
Geçen birleşimde, tasarının tümü üzerinde Ada

let Partisi Grubu adına bir sayın üye konuşmuştuı. 
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Şimdi, söz sırası Milli Selâmet Partisi Grubu adı
na Sayın Lütfi Göktaş'ındır; buyurun Sayın Göktaş. 

Süreniz 20 dakikadır Sayın Göktaş. 
MSP GRUBU ADINA LÜTFİ GÖKTAŞ (Trab

zon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşmek
te olduğumuz Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluş ve 
İşleyişi Hakkındaki Kanun Tasarısı üzerinde Milli 
Selâmet Partisi Grubunun görüşlerini açıklamaya ça
lışacağım. 

Bu tasarının, Yüce Meclisimize geç gelmiş olma
sına rağmen, çözüm bekleyen birçok davaların görül
mesine imkân sağlayacağına inanıyoruz. Hukuk tat
bikatımızda, askeri mahkemelerle genel mahkemeler 
arasında çıkan, ceza ile ilgili müspet ve menfi görev 
uyuşmazlıkların çözüm yeri, 1631 sayılı Kanuna göre, 
Yargıtay Genel Kuruludur. 

Diğer bir yönden, 1684 sayılı Kanuna göre, genel 
mahkemeler, karar hâkimleri, siorgu hâkimleri ile ida
re heyetleri ve özel yargı yetkisine sahip makamlar 
arasındaki uyuşmazlıkların çözüm yeri de Yargıtay 
Ceza Genel Kuruludur. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, adli, idari, aske
ri olmak üzere üç yargı sistemi kabul etmiştir. Bu sis
temlerden her birisi, içinde çıkan görev ve hüküm 
uyuşmazlıklarını kendi üst kurullarında kesin olarak 
çözümlemektedir. Ancak, adli, idari, askeri yargı sis
temleri arasında meydana gelen görev ve hüküm uyuş
mazlıkları ise, bu sistemlerin birbirine karşı bağımsız
lıklarını muhafaza etmek için her yargı sisteminin en 
yüksek kurulundan seçilecek üyelerden teşkil edilmiş 
bir heyetçe çözümlenmek gerekmektedir. 

İşte, bu temel esası korumak için, Anayasanın 112 
nci maddesiyle adli, ddari ve askeri yargı mercileri ara
sındaki bütün görev ve hüküm uyuşmazlıklarının, 
«Uyuşmazlık Mahkemesi» tarafından çözümleneceği
ni açıkça hükme bağlamış bulunmaktadır. 

Diğer yandan, 353 sayılı Askeri Yargılama Usu
lü Kanunu 259 ncu maddesiyle 1631 sayılı Kanunu 
yürürlükten kaldırdığı gibi, Anayasa Mahkemesi de, 
2 . 6 . 1964 gün ve 1963/88 esas sayılı kararıyla da 
1684 sayılı Kanunun a'skeri mahkemeleri kapsadığına 
karar vermiştir. 

Öte yandan, halen yürürlükte olan 9 . 7 . 1945 ta
rih ve 4788 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi Kurulma
sı Hakkındaki Kanuna göre, Uyuşmazlık Mahkeme
si, sadece genel mahkemelerde, idari ve askeri yargı 
yerleri arasındaki hukuk işlemlerinden doğan görev 
ve hüıküm uyuşmazlıklarını çözümlemeye yetkilidir. 
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Görüldüğü gibi, Anayasanın 142 nci maddesi, ge
rekse 353 sayılı Kanun hükmü, Anayaisa Mahkemesi 
kararları karşısında bugün Uyuşmazlık Mahkemesin
de veya başka bir mercide, genel ceza mahkemeleri 
ile askeri mahkemeler arasında çıkan görev ve hü
küm uyuşmazlıklarının çüzümlenmesi imkânsız hale 
gelmiştir. Misal olarak, askeri mahkemede görülmek
te olan bir ceza davasına mahkeme görevsizlik kara
rı verir de, dava genel mahkemeye gönderilir ve bu 
mahkeme de görevsizlik kararı verirse, halen görev
sizlik noktasında çözümleyecek merci bulunmadığı 
için, dava hiçbir yerde görülememektedir. Nitekim, 
bu kanuni boşluk nedeniyle tatbikatta birçok ceza da
vaları zamanaşımına uğramakta ve bunun neticesi 
olarak da haklar zayi olmaktadır. Kamuoyunda, «Zey
tinyağı skandali» olarak geçen «Gömıeller davası» bu 
ikanuni boşluk yüzünden zamanaşımına uğramıştır. 

Netice olarak, hukuk tatbikatımızda hâsıl olan 
boşluğu doldurmak, görev noktasından çözüm bekle
yen birçok davaların görülmesine imkân sağlayaca
ğına inandığımız bu tasarı kanunlaştığı takdirde, fay
dalı hizmetlere vesile olacaktır. 

Bu suretle, bir kısım davaların uzama sebepleri 
ortadan kalkmış olacak ve herkesin arzu ettiği ucuz 
ve süratli adaletin tecellisine biraz daha yaklaşılmış 
olacaktır. Bu sebeple, tasarıyı olumlu karşılıyoruz; 
grubumuz tasarıya müspet oy verecektir. 

Şahsım ve Grubum adına Sayın Başkan ve Yüce 
Meclis üyelerine saygılarımı sunarım. (MSP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktaş. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın İh

san Kabadayı; Buyurun. 

MHP GRUBU ADINA İHSAN KABADAYI 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Mevcut kanun üzerinde Milliyetçi Hareket Parti
sinin görüş ve mütalaalarını arz etmek üzere huzu
runuza çıkmış bulunuyorum. 

Huzurunuzda konuşulmakta olan kanun, 50'ye ya
kın maddeyi ihtiva etmektedir. Yargı dağıtım alanın
da önemli yeri olan Uyuşmazlık Mahkemesi üzerin
de ciddiyetle durmak gerekir. Anayasamız, adli, ida
ri, askeri olmak üzere üç tür yargı sistemini kabul et
miş bulunmaktadır. 

Her bir sistemin içinden çıkan görev ve yüküm 
anlaşmazlıkları, o sistemin en üst seviyedeki organ
larında kesin olarak giderilmektedir. Üç ayrı sistem 
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arasında hâsıl olan görev ve yüküm uyuşmazlıkları 
ise, her yargı sisteminin en yüksek kurulundan seçi
lecek üyelerden oluşan bir başka kurulda halledilece
ğinden, Anayasamızın 142 nci maddesiyle böyle bir 
müessesenin, yani Uyuşmazlık Mahkemesinin kurul
ması öngörülmüş bulunmaktadır. 

Oysa, halen yürürlükte olan 4788 sayılı Uyuşmaz
lık Mahkemesi Kurulması Hakkındaki Kanunun 1 nci 
maddesinde, bu sistem ve onların yargı organları ara
sındaki görev ve hâkim uyuşmazlıklarını yalnız hu
kuk davalarında kabul etmekte, ceza alanındaki uyuş
mazlıkları, bu mahkemenin görev ve yetki alanı dı
şında bırakmaktadır. İşte, bu ihtiyaçları da tümüyle 
karşılayacak bir uyuşmazlık mahkemesi teşkili zo-' 
runlük haline gelmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi 
Grubu olarak da buna bu nedenle bizler iştirak et
mekteyiz. 

Anayasanın 142 nci maddesi muvacehesinde, ayrı
ca 4788 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesi Kurulması 
Hakkındaki Kanunda, mahkemenin bünyesi ve teşek
kül tarzı itibariyle askeri yargıyı da ilgilendirdiğin
den, bir davanın bulunup bulunmaması haline göre 
de değişmektedir. Bu ise, bazen bir günde bu mah
kemenin üyelerinin sayısının ve mensup oldukları 
yargı mercilerinin de iki üç defa değişmesi sonucu
nu doğurmaktadır ki, bu da işin süratle yürümesine, 
netice alınmasına büyük engeller teşkil etmektedir; bu 
da mahkemenin teşekkülüne, çalışmasının güçlenme
sine ve zaman zayiine sebep olmaktadır. Bu mahzuru 
kaldırmış olmasından dolayı da, Milliyetçi Hareket 
Partisi olarak bu kanunun çıkmasına taraftar bulun
maktayız. Bu mahzurun giderilmesi için gündem ne 
olursa olsun, askeri hâkimin de bulunması çözüme 
bağlanmıştır ki, bünyeye 3 yargı sistemindeki hâkim
lerin alınması da maksadı doğurarak, yukarıda kısa
ca arz etmiş olduğumuz pürüzleri, engelleri kaldır
mak suretiyle iyiye, doğruya yönelik bir tasarı ola
rak huzurunuza geldiğinden, bu konudaki kanımız da 
müspet bulunmaktadır. 

Bu duruma göre, Uyuşmazlık Mahkemesinde 2 
asıl, 2 yedek üyenin Yargıtayı temsilen Hukuk ve Ce
za Kurullarından Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 
seçilmesi; bunlara ilaveten, Danıştaydan da 2 asıl,. 
2 yedek üyenin seçilmesi, Askeri Yargıtay'dan da 1 
asıl, 1 yedek üyenin Askeri Yüksek idare Mahkeme
since seçilerek, ceman 1 başkan, 6 asıl, 6 yedek üye
den oluşması tasarıda öngörülmüştür ki, bu da isabet
li bir tasnif ve adetlendirme tarzıdır; bunu da olum
lu karşılıyoruz, 

Bugün meri sisteme göre, uyuşmazlık çıkması 2 
yoldan olmaktadır: Ya idarenin isteği üzerine Danış
tay Başkanının sözcüsünün Uyuşmazlık Mahkemesi
ne başvurmasıyla olmakta; ya da bir davanın taraf
larınca, konunun Uyuşmazlık Mahkemesine götürül
mesi suretiyle olmaktadır. Oysa, Fransa'da olduğu 
gibi ve bizde de Anayasa Mahkemesine gitmekte ol
duğu gibi, herhangi bir davaya bakmakta olan mah
kemeyi belli şartlarla Uyuşmazlık Mahkemesine git
me imkânı sağlanmalıdır ki, işlerin kolayca ve daha 
huzurla yürümesi gibi imkânlar sağlanmalıdır. Ta
sarı bu hususu da, yani taraflardan bitinin Anayasa 
Mahkemesine gitme yolunu da sağlamış olduğundan, 
kolaylaştırıcı, hakkın, adaletin kısa yoldan neticeye 
bağlanması gibi bir yolu tercih ettiğinden, bunu da 
Milliyetçi Hareket Partisi olarak olumlu karşılıyo
ruz. 

Tasarı ayrıca, zaman tasarrufu gayesiyle, eksik 
belgelerin tamamlanması keyfiyetine de birçok ko
laylıklar sağlamıştır. Bunu da şükran vesilesi kabul 
etmekteyiz. 

Uyuşmazlık mahkemeleri üyelerinin 4 yıllık dönem
lerle seçilmesi karara bağlanmakta ve toplantıların en 
az ayda bir kere yapılmasını uygun mütalaa etmek
tedir; zamanı 1 aya indirmiş olmakla da büyük isabet 
görmekteyiz. 

Uyuşmazlık mahkemelerinin Başkanının, Anaya
sa gereği, Anayasa Mhkemesi asıl ve yedek üyeleri 
arasından seçilmesi Anayasanın 142'nci maddesinin 
bir gereği olduğundan, Başkan, Anayasa Mahkemesi 
üyelerinden seçilecektir; bunu da tasvip ediyoruz. 

Tasarı ile, Başsavcının ve Başkan, sözcü veya yar
dımcılarının düşüncelerini bildirebilmelerini sağla
mak maksadıyla, Uyuşmazlık mahkemelerine katıl
malarını, mütalaa ve fikirlerini söylemelerini; fakat 
oy kullanmamaları cihetini de mündemiç olduğun
dan, bunu da uygun mütalaa edip, müspet oy verece
ğiz. 

Uyuşmazlık mahkemeleri birçok sakıncaları önle
mek için, gerek hukuk, gerek ceza alanında süresiz 
bekleyişleri önlemek için, 3 ay içerisinde karara var
mak zorundadır; bunu da isabetli bulmaktayız. Şayet, 
uyuşmazlık mahkemeleri 3 ay gibi bir süre içerisinde 
karara varmaz, işi savsaklar, uzatırsa, davanın evve
liyatı itibariyle hangi mahkemeye ait ise, o tarafa gön
derilmesi keyfiyetini de şükranla kabul ediyor, müs
pet mütalaa ediyoruz. 

Uyuşmazlık mahkemelerinin kararlarının kesin ol
ması da, işin mahiyeti ve Anayasanın gereği olduğu 
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için, bir başka müracaat edilecek merciye bırakılma
ması keyfiyetinin de, Anayasanın gereği, işin süratle 
neticeye bağlanması bakımından müspet mütalaa et
mekteyiz. 

Huzurunuzda bulunan kanunun, yani Uyuşmaz
lık Mahkemesi Kanununun kabul edilmesi suretiyle, 
halen meri olan 4788 sayılı Kanunun ilgili öteki ka
nun hükümlerinin yürürlükten kaldırılacağı da pek 
tabiidir. 

Temennimiz odur ki, bu huzurunuzda bulunan ta
sarının kısa sürede kanunlaşması, memlekete millete 
hayırlı olması temennisi ve niyazını huzurlarınızda 
izhar ederken, oyumuzun müspet olacağı kanısını da 
ayrıca arz etmek isterim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabadayı. 
Başka grup adına?... 
DOĞAN GÜNEŞLİ. (Kırşehir) — Evet Sayın 

Başkan, grup adına... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Güneşli. 
Yetki belgesi acaba sizde mi? 
DOĞAN GÜNEŞLİ (Kırşehir) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 

CHP GRUBU ADINA DOĞAN GÜNEŞLİ 
(Kırşehir) — Sayın Baş'kan, değerli milletvekili arka
daşlarım; Uyuşmazlık Mahkemesinin kurulması hak
kında Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşleri
ni Yüksek Heyete arza çalışacağım. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 142 nci madde
ciyle «Uyuşim&zlıik Mahkemesi, adli, idari ve askeri 
yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmaz
lıklarını 'kesin olarak çözümlemeye yetkilidir. 

Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluş ve işleyişi 
kanunla düzenlenir. Bu mahkemenin başkanlığını, 
Anayasa Mahkemesince kendi asıl veya yedek üyele
ri arasından görevlendirilen bir üye yapar» demekle, 
Uyuşmazlık Mahkemesi Kanununun çıkarılmasını ve 
Uyuşmazlık Mahkemesinin kurulmasını, Türkiye Bü
yük Millet Meclisine görev olarak vermiştir. 

Önce hepimiz bu görevi yerine getirmenin huzu
ru içindeyiz. 

Bugüne kadar Türkiye'de uygulamada, 4788 sayılı 
Kanunla, genel mahkemeler, idare ve askerlik yargı 
yerleri arasında hukuk işlerinden doğan vazife ve hü
küm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetkili 
bir Uyuşmazlık Mahkemesi kurulmuş idi. Ceza yö
nünden olan uyuşmazlıkları ise, 1631 sayılı Kanun ve 
1684 sayılı Kanun düzenlemiş idi. Ancak, bilahara 
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meriyete giren Askeri Yargılama Usulü Kanununun 
259 ncu maddesiyle, 1631 sayılı Kanun yürürlükten 
kaldırıldığı gibi, Askeri mahkemelerin de 1684 sayılı 
Kanunda anılan kaza salahiyetini haiz makamlar ola
rak kabul edilmemesi ve bunun Anayasa Mahkeme
since iptal edilmesi sebebiyle, ceza uyuşmazlığı Tür
kiye'de askıda kalmış ve türlü yargı yerlerinden çı
kan cezaya ait görev uyuşmazlıkları sebebiyle, diğer 
grup arkadaşlarımın da belirttiği gibi, birçok dava
lar yıllarca beklediği gibi, birçok kısmı da süre aşımı
na uğramış bulunmaktadır. 

İşte bu mahzurları gidermek ve Anayasanın 142 
nci maddesinin emrini yerine getirmek için, Uyuşmaz
lık Mahkemesi hakkındaki bu kanun talsarısı huzuru
nuza sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Bu kanun tasarısıyla getirilen en büyük yenilik 
ve en büyük yasaya uygunluk, Anayasa Mahkemesi
nin kurulması sebebiyle Uyuşmazlık Mahkemesi Baş
kanının Anayasa Mahkemesinden seçilmesi, tüm hu
kuk, ceza ve hakem işlerine bakmaya yetkili, mahke
menin verdiği kararların da Uyuşmazlık Mahkeme
sinin görevi dahiline alınması, sürelerin hakkın suiis
timalini önleyecek şekilde kısaltılması ve en mühimi 
de işlerin uzamaması yönünden, mahkemenin ara ka
rarlarıyla nasıl Anayasa Mahkemesine bir kanun mad
desinin veya 'bir kanunun iptali için müracaat etmek 
hakkı var ise; şimdi de aynı şekilde mahalli mahke
melerin ve yüksek mahkemenin bir görev uyuşmazlı
ğı sebebiyle ileride doğabilecek ihtilafı önceden Uyuş
mazlık Mahkemesine götürmek suretiyle kesin olarak 
bu konuyu halletmek yetkisi vardır. 

Kanunun tümü üzerinde konuşurken, maddeleri 
üzerindeki ayrıntılara Grubum adına girmeyeceğim. 
Sözü kısa kesmek için huzurunuzda bir iki cümle söy
lememe müsaade edeceğinizi zannediyorum. 

Anayasayla kendisine görev olarak verilmiş konu
yu Meclise getirdiği için Hükümeti kutlarım ve tüm 
grup arkadaşlarımız, gurupları adına bu kanunun 
yanında olduğunu söyledikleri için Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına hepsine önceden teşekkürlerimi
zi ve şükranlarımızı arz ederim. 

Bu kanunun daha mükemmel şekilde çıkabilmesi 
için grupların ve her üyenin daha mükemmele doğru 
vereceği önergeleri de grup olarak yanında olduğu
muzu arz eder, hepinize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneşli. 
Kişisel konuşmak isteyen?.. Yok. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. 
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Şimdi tasarınıa maddelerine geçilmesini oylarını- j 
za sunacağım: Tasarının maddelerine geçilmesini ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: I 

Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hak
kında Kanun Tasarısı I 

1. Bölüm 

Genel Esaslar 
Mahkemenin Görevi : 
Madde 1. — Adli, idari ve askeri yargı mercileri 

arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin 
olarak çözmeye yetkili bir «Uyuşmazlık Mahkemesi» 
kurulmuştur. 

Özel kanun uyarınca hakeme başvurulmasının zo
runlu olması hallinde, eğer hakemlik görevi hâkim ta
rafından yerine getirilmiş ise bu merci, davanın konu- I 
suna göre, yükardaki fıkrada yazılı adli veya idari I 
yargı mercilerinden sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. I 
İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — 

Şahsım adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 

Grup adına söz istiyorum Sayın Başkan. 1 
BAŞKAN — Grup adına ise size söz vereceğim, 

buyurun efendim. 
MEHMET IRMAK (Çorum) — Sayın Başkan, 

ben de grup adına söz istiyorum. 
AP GRUBU ADINA MUSTAFA KEMAL Bİ

BEROĞLU (Çorum) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

Kanunun 1 nci maddesi başlığından da anlaşıla
cağı üzere, kurulması düşünülen Uyuşmazlık Mahke- I 
meşinin görevlerini tespit etmektedir. Bu maddede, 
Uyuşmazlık Mahkemesinin, mahkemeler hiyerarşisi 
içindeki yerinin de belirlenmesi uygun olur düşünce
sindeyiz. Filhakika, bu mahkeme her üç yargı sistemi
nin üst düzeydeki kuruluşlarının başkan ve üyeleri 
arasından seçilerek getirilen üyelerden oluştuğu ve 
vereceği kararlar nihai ve kesin mahiyette olup, her 
üç yargı grubuna dahil tüm organları bağlayıcı ve 
Anayasanın yüksek yargı organları bölümünde yer 
aldığı için, biz tasarının bu maddesine herhangi bir 
yanlış anlamayı ve yorumu önlemek üzere, bağımsız 
bir mahkeme olduğu hükmüyle, yüksek bir mahkeme 
düzeyinde kurulmak istendiğini açıklayan ve madde
ye vuzuh veren bir değişiklik teklif ediyoruz. Bu öner- I 
geyi Başkanlığa sunuyoruz. Arkadaşlarımın bu öner
geye destek olacaklarını umuyor, saygılar sunuyorum. J 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biberoğlu. 
MHP Grubu adına buyurun Sayın Mehmet Irmak. 
MHP GRUBU ADINA MEHMET IRMAK (Ço

rum) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Bir hususu maddede tenakuz teşkil ettiği için ve 

hakemlik müessesesini Hu'kuk Muhakemeleri Usulü 
Kanunundan ayrı bir biçimde ele aldığı cihetle hakem
lik müessesesi arasında bir ayırma, bir bölme yapması 
cihetiyle hukuku zedelediği, Hukuk Muhakemeleri 
Usulü Kanununa aykırı bulunduğu cihetle, maddenin 
ikinci fıkrasının kanundan çıkarılması kanısında bu
lunduğumu belirtmek istiyorum. 

Şöyle ki: Özel kanun uyarınca hakeme başvurma
sı zorunlu olan hallerde, bu hakemlerin verecekleri 
kararların da Uyuşmazlık Mahkemesine götürülmesi 
icâbedebileceği noktasından çok ince düşünülerek bu 
fıkra kaleme alınmış ve maddeye ilave olunmuş ise 
de - çünkü, kanunun eski metninde bu fıkra yoktu -
hukukun bazı esas ilkelerini zedeleyici nitelikte gör
mekteyim. 

Hakemlik, başlı başına kendisinin bir karar vere
bileceği müstakil bir organ değildir, aslında. Kanunla
rımıza göre, hakemlerin vereceği kararlar, mahkeme
ler eliyle talepler hakemlere tevdi edilir, mahkeme ka
rarıyla tevdi edilir ve hakemler verecekleri kararlan 
mahkemeye verirler; mahkemenin de tasdikinden ge
çer. Binaenaleyh, hakem kararları, mahkeme kararla
rı gibi, esasında Yargıtayın tetkikine ve Yargıtayca 
tasdik ve bozmaya tabidir. Binaenaleyh, bir hakemin 
vermiş olacağı karar, ister resmi kuruluşlar arasında
ki uyuşmazlıklardan dolayı seçilmiş bir bilirkişi ol
sun, ister Hukuk; Muhakemeleri Usulü Kanunumuza 
göre özel kişiler arasındaki uyuşmazlıklardan dolayı 
seçilmiş hakemler olsun, bunu tefrik etmemize gerek 
yoktur. Her iki halde de, hakem kararlarının hakem 
kararı niteliğini taşıması için, mahkemenin tasdikin
den geçmiş olması lâzımdır. Binaenaleyh, mahkeme
nin tasdikinden geçecek bir karar yine Yargıtaydan 
geçeceği için, Uyuşmazlık Mahkemesine böyle hakem
lerin 'kararlarının götürülmesi bahis mevzuu olamaya
caktır. Onun için bu fıkra bir yönüyle de gereksiz gö
rülmektedir. 

Yüce Meclisin takdirlerine sunuyorum. 
Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Irmak. 
Grup adına başka konuşmak isteyen sayın üye?.. 

DOĞAN GÜNEŞLİ (Kırşehir) — Grup adına söz 
istiyorum Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
CHP GRUBU ADINA DOĞAN GÜNEŞLİ 

(Kırşehir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Uyuşmazlık Mahkemesinin bağımsız ve yüksek 
yargı organı niteliğindeki bir değiştirme önergesine 
Grubumuz adına biz de katılırız. Çünkü gerçekten, 
Uyuşmazlık Mahkemesi kuruluşu itibariyle yüksek 
yargı organıdır ve bağımsız bir kuruluştur. Ancak, 
1 nci maddenin ikinci fıkrasının kanundan çıkarılması 
hakkında Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Sözcüsünün 
fikirlerine iştirak edemeyeceğiz, onun gerekçesini de 
şöyle izah edeceğiz: 

1 ncijnaddenin ikinci fıkrasında özel kanun uya
rınca hakeme başvurulması hali bahis konusudur. 
Bizde, özel kanun gereğince hakeme başvurulması, uy
gulamada, devletin muayyen idareleri arasında çıkan 
ihtilaflarda, o yerin en kıdemli asliye hukuk hâkimi
nin hâkem olarak o davaya bakması zorunluluğu 
getirilmiştir. Buradaki özel kanunla hâkem yetkisine 
haiz kişi, o çevrenin en kıdemli bağımsız hâkimidir 
ve bir ölçüde bu kanundan doğan bir hâkem müesse
sesidir, mahkemedir. Yoksa, taraflar arasında Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununa göre yapılan hâkem 
anlaşmalarının Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunuyla il
gisi olmadığı gibi, o hâkemlerin Uyuşmazlık Mahke
mesine müracaat etmek veya o yetkiyi haiz olmak 
salâhiyeti de yoktur. 

Bu bakımdan kanun 2 nci fıkrası itibariyle de hu
kuka ve uygulamaya uygundur. Çünkü aynı olay yük
sek rütbeli, en yüksek dereceli hâkimin davasında da 
görev olumlu veya olumsuz bajhis konusudur. Bunu 
biraz önce arz ettiğim gibi, Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanunundaki özel tahkim olarak anlamamak 
lazımdır ve öyle değildir kesin olarak. Onun için ikin
ci fıkranın kanundan çıkarılmaması gerekir kanaatin
deyiz. 

Hepinize saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneşli. 
Grup adına başka söz isteyen?.. Yok. 
Kişisel olarak buyurun Sayın Aksakal. 

İBRAHİM VECDf AKSAKAL (Trabzon) — Sa
yın Başkan, Grup sözcüleri sayın arkadaşlarım konu
yu çok güzel ifade ettiler. Benim ekleyecek bir şeyim 
kalmadığı için konuşmaktan vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim Sayın Aksa
kal. 

Başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyle ilgili bir önerge var, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi 

Hakkında Kanun tasarısının 1 nci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Çorum Burdur 
Mustafa Kemal Biberoğlu Ahmet Sayın 

Bilecik Bursa 
Cemalettin Köklü Ali Elverdi 

Kocaeli Erzurum 
Adem Ali Sarıoğlu Osman Demirci 

Mahkemenin Görevi : 
Madde 1. — Uyuşmazlık Mahkemesi,; Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasası ile görevlendirilmiş adli, ida
ri ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hü
küm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetkili 
ve bu kanunla kurulup görev yapan bağımsız bir 
yüksek mahkemedir. 

Özel kanun uyarınca hâkeme başvurulmasının zo
runlu olduğu hallerde, eğer hakemlik görevi hâkim 
tarafından yerine getirilmiş ise bu merci, davanın ko
nusuna göre, yukarıdaki fıkrada yazılı adli veya ida
ri yargı mercilerinden sayılır. 

GEREKÇE: 
Anayasa, Uyuşmazlık Mahkemesine yüksek mah

kemeler arasında yer vermiş ve 142 nci maddesiyle de 
bu mahkemenin görev ve yetkilerini doğrudan doğ
ruya kendisi saptamıştır. 

Değişiklik önergesiyle sunulan metinde bu yön 
açıklığa kavuşturulmuş, bundan başka bağımsız bir 
yüksek mahkeme olduğu da Anayasa buyruğu gereği 
olarak ayrıca belirtilmiştir. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Hükümet?.. 

ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (İstan
bul) — Katılıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Okunan önergeye Komisyon ve Hükümet katılı

yor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi önergedeki değişik şekliyle.. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başkan, 
önergemiz var, gönderiyoruz. 

BAŞKAN — Geçti efendim, çünkü, oylamaya geç
tik. 
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Maddeyi okunan önergedeki değişiklik şekliyle oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Mahkemenin Kuruluşu: 
Madde 2. — Uyuşmazlık Mahkemesi, bir Başkan 

ile altı asıl ve altı yedek üyeden kuruludur. Başkan, 
Anayasa Mahkemesince kendi asıl ve yedek üyeleri 
arasından seçilir. Bir asıl bir yedek üye Hukuk Genel 
Kuruluna katılan Yargıtay Başkan ve üyeleri, bir asıl 
bir yedek üye de Ceza Genel Kuruluna katılan Yargı
tay Başkan ve üyeleri arasından, Yargıtay Büyük Ge
nel Kurulunca, iki asıl iki yedek üye Danıştay Dava 
Dairesi ile memurların Ceza İşlerine bakan Dairenin 
Başkan ve üyeleri, bir asıl ve bir yedek üye Askeri 
Yargıtay Başkan ve üyeleri, bir asıl ve bir yedek üye 
de Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin hâkim niteli
ğine sahip üyeleri arasından, kendi Genel Kurulla
rınca seçilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?. 
MUSTAFA KEMAL BÎBEROĞLU (Çorum) — 

AP Grubu adına.. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

AP GRUBU ADINA MUSTAFA KEMAL BÎ
BEROĞLU (Çorum) — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Tasarının 2 nci maddesinde, Danıştay kontenjanı
na dahil asıl ve yedek üyelerin seçim usulü belirlenir
ken, Danıştay Dava Daireleriyle, memurların ceza iş
lerine bakan dairenin başkan ve üyeleri arasından se
çim yapılacağı ifade edilmektedir. Bu düzenleme, ka
naatimizce hem yanlış, hem sakıncalıdır. Yanlıştır; 
çünkü, «Dava dairesi» deyimi tek bir daireyi ifade 
ve istihdaf etmektedir. Kasıt bu ise, ki sanmıyoruz, ö 
zaman bu dairenin hangisi olacağı açıklanmalıydı. 
Yok, kasıt tüm dava daireleriyse, bu dairelerin sayısı 
müteaddit olduğundan, tasarıdaki «Danıştay Dava 
Dairesi» deyimi yerine, «Danıştay Dava Daireleri» 
deyiminin kullanılması gerekir. 

«Tasarıdaki ifade tarzı sakıncalıdır» demiştik. 
Filhakika, tasarıdaki «Memurların ceza işlerine balkan 
daire» deyimiyle, idari işlere bakan 2 numaralı dai
renin kastedildiği anlaşılmaktadır. Oysa, bu daire üye
lerinin tamamı hâkim sınıfından olmayabilmekte, ez
cümle, üyeleri arasında mühendisler bulunduğu görül
mekte, bilinmektedir. Hal bu olunca, bu idari daire 
başkan ve üyeleri arasından da Uyuşmazlık Mahkeme
sine üye seçilmesi görevin mahiyet ve özelliğine ve 
Anayasanın 142 nci maddesine aykırı düşmektedir. 

Diğer taraftan, askeri şahıslarla ilgili idari davalar
la, askeri suçları veya askeri yargı mercilerini ilgi
lendiren işlere bakılırken, askeri hâkimlerin kurula iş
tirak ettirilmesi ve bunların dışındaki işlerde askeri 
hâkimlerin müzakere ve karara iştirak ettirilmemesi 
usulü yerine bu kanunun ikame edilmek istendiği, eski 
Ve meri Uyuşmazlık Mahkemesi! Kanununun öngör
düğü bir sistemdir. Bizim ve diğer grup sözcüsü arka
daşlarımızın kanunun tümü üzerinde yaptığımız ko
nuşmalar sırasında da işaret ettiğimiz gibi, bu sistem 
yeni tasarıyla haklı olarak reddedilmektedir, terk edil
mektedir. Mer'i kanundaki bu sistemin mahzurları 
tasarının gerekçesinde açıklanmıştır. Bu itibarla, ta
sarı metnini destekliyoruz. 

Gerek bu gerekçeye, gerekse bizim kanaatimize gö
re böyle bir değişiklik, yani mer'i metindeki sistemin 
baki kalması tarzındaki fikirler, Anayasanın 142 ve 
138 nci maddeleri metinlerine, esprisine ve ruhuna 
da aykırı olurdu. Zira, Anayasanın 142 nci maddesi
nin 1 nci fıkrası 4788 sayılı Kanunun temel prensibi
ni reddederek, Uyuşmazlık Mahkemesini adli, idari 
ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm 
uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkili ve 
görevli kılmıştır. Görüldüğü gibi Anayasa koyucusu, 
üç yargı alanı arasında hiçbir ayırım yapılmasına ce
vaz ve imkân vermemiştir. Eski metindeki fikri benim
seyenlerin önerebileceği, adli ve idari hâkimlerle, as
keri hâkimler arasında ayrıcalık yaratma sonucunu 
doğuracak fikrin, Anayasanın metin ve ruhuna ters 
düşeceği düşüncesindeyiz. 

Diğer taraftan, Anayasanın 138 nci maddesinin 5 
nci fıkrası, askeri hâkimlerin özlük işleri, mahkeme
lerin bağımsızlığı, hâkimlik teminatı ve askerlik hiz
metlerinin gereklerine uygun olarak kanunla düzen
leneceği hükmünü kabul etmiştir. Herhangi bir adli 
veya idari hâkim gibi hukuk fakültelerinden mezun 
olan ve hâkimlerin tüm niteliklerine, hak ve yetkileri
ne Anayasa tarafından sahip kılınan askeri hâkimlere, 
Uyuşmazlık Mahkemesinin adli ve İdari uyuşmazlık
ları çözmesi sırasında, güvensizlik göstermeyi gerek
tirecek veya öyle zannettirecek haklı ve anlaşılır bul
maya değer bir sebep ve imkân görmüyoruz. Yargı-
tayın Hukuk Dairelerine seçilen ceza hâkimleri ve 
Ceza Dâirelerine seçilen hukuk hâkimleri ve nihayet 
maliyeci ve Siyasal Bilgiler Fakültesinden, ya da İkti
sat Fakültesi veya akademilerinden mezun Danıştay 
üyelerini Uyuşmazlık Mahkemesinin çözeceği adli, 
idari ve hatta askeri hukuk alanındaki ihtilafları çöz
meye yetkili sayacağız ve yalnız askeri hâkimleri öte-
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ki yargı alanlarında uzman ve yetkili telakki etmeye
ceğiz; bunu, eşitlik ve hukuk mantığıyla bağdaştırma
ya imkân görmüyoruz. 

Bu durum, kanunu kendi içinde de tutarsız ve çe
lişkili hâle getirecektir. O nedenle biz, eski sistemin 
terk edilmesinde ve tasarının 2 nci maddesinin bugün 
görüşüldüğü şekilde düzenlenmesinde büyük yarar 
görmekteyiz. Bu nedenle gerekli düzeltmeleri yapmak 
ve arz ettiğimiz gerekçelere uygun bir metin haline 
getirmek üzere, 2 nci maddede değişiklik öneren bir 
önergemizi Başkanlığa takdim ediyoruz. Kabulünü 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. Yok. 
Bir önerge var, okutuyorum: 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «Uyuşmazlık Mahkemesinin 

Kuruluş ve İşleyişi Hakkmda»ki kanun tasarısının 2 
nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Çorum Bursa 
Mustafa Kemal Biberoğlu Ali Elverdi 

Bilecik Amasya 
Cemalettin Köklü Naci Altunay 

Ağrı Çorum 
Kerem Şahin Ahmet Çimbek 

Mahkemenin Kuruluşu : 
Madde 2. — Uyuşmazlık Mahkemesi bir başkan 

ile altı asıl, altı yedek üyeden kuruludur. Başkan, 
Anayasa Mahkemesince kendi asıl ve yedek üyeleri 
arasından seçilir. Bir asıl, bir yedek üye, Hukuk Ge
nel Kuruluna katılan Yargıtay Başkan ve üyeleri, bir 
asıl, bir yedek üye de Ceza Genel Kuruluna katılan 
Yargıtay Başkan ve üyeleri arasından, Yargıtay Bü
yük Genel Kurulunca iki asıl, iki yedek üye Danış
tay Dava Daireleri Başkan ve üyeleri, bir asıl, bir ye
dek üye de Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin hâ
kim niteliğine sahip üyeleri arasından, kendi genel 
kurullarınca seçilir.» 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim?.. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet, önergeye katılıyor musunuz?.. 
ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (İstan

bul) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Okunan önergeye Komisyon ve Hükümet katılı

yor. 
Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Maddeyi, kabul edilen değişik şekliyle oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

3 ncü maddeye geçiyoruz : 

Başkanın Görevi : 
Madde 3. — Uyuşmazlık Mahkemesi işlerinin 

yönetim ve yürütülmesi, Başkanın ödevidir. Başkanın 
mazereti halinde, Anayasa Mahkemesince kendi asıl 
ve yedek üyeleri arasından dönem başında görevlen
dirilecek bir üye, Uyuşmazlık Mahkemesine Başkan
lık eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Biberoğlu. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Adalet Partisi Grubunun kanaatınca, tasarıdaki 
3 ncü maddenin düzenlenmesinde eksik bırakılmış bir 
husus vardır; o da, bu yüksek mahkememizin dışarı
da temsili konusudur. Bu mahkemeyi kim temsil ede
cektir? Bize göre, her yüksek mahkemeyi başkanının 
temsil ettiği gibi, Uyuşmazlık Mahkemesini de şüphe
siz başkanı temsil etmelidir. Ancak, bu hususun, ka
nunun ilgili metninde, yani bu 3 ncü maddesinde yer 
almasında, uygulama bakımından yarar görmekteyiz. 

Öte taraftan, tasarıda başkanın mazereti halinde 
kimin vekâlet edeceği hususu tespit edilirken kullanıl
mış bulunan ifade, kanaatımızca kastolunan amacın 
dışında bir yoruma müsaade edecek biçim ve anlam
dadır. Şöyle ki: Tasarı metnine göre vekil, başkan-
vekili Uyuşmazlık Mahkemesine başkanlık edebilecek
tir. Bu takdirde ise, başkanın oturumlara başkanlık 
dışındaki öteki görevlerini yapmaya ve mahkemeyi 
temsile yetkisi olmayacak demektir ki, tasarıyı hazır
layanların bunu kastettiklerini sanmıyoruz. 

Arz ettiğini her iki hususu düzeltmek ve tamamla
mak amacıyla bir önergeyi Başkanlığa sunuyoruz. Ka
bulünü Yüce Meclisin takdirlerine arz ederiz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biberoğlu. 
Başkan söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum: 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «Uyuşmazlık Mahkemesinin 

Kuruluş ve İşleyişi Hakkında»ki Kartun Tasarısının 3 
ncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Çorum 
Mustafa Kemal Biberoğlu 

Çorum 
Ahmet Çimbek 

Bilecik 
Cemaletin Köklü 

Bursa 
Ali Elverdi 

Amasya 
E. Naci Altunay 

Ağn 
Kerem Şahin 

Başkanın Görevi : 
Madde 3. — Uyuşmazlık Mahkemesi işlerinin yö

netim ve yürütülmesi Başkanın ödevidir. Uyuşmazlık 
Mahkemesini başkan temsil eder. 

Başkanın mazereti halinde, Anayasa Mahkemesin
ce kendi asıl ve yedek üyeleri arasından dönem başın
da seçilip görevlendirilecek bir üye Uyuşmazlık Mah-. 
kemesi Başkanına vekâlet eder. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) .— Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (İstan
bul) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — katılıyorsunuz. 
Okunan önergeye Komisyon ve Hükümet katılı

yor. Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi kabul edilen değişik şekliyle oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Başkan ve Üyelerinin Görev Süresi : 
Madde 4. — Uyuşmazlık Mahkemesinin Başkan 

ve üyeleri, dört yıllık bir dönem için seçilirler; ancak 
yeni seçim tamamlanıncaya kadar eski kurulun gö
revi devam eder. 

Dönem içinde açılacak Başkanlık veya üyeliklere 
aynı usulle yenileri seçilir. Bu suretle seçilenler, ye

rine seçildikleri hâkimin süresini tamamlarlar. 
Görev dönemleri sona eren hâkimler, yeniden se

çilebilirler. 
Seçimler, dört yıllık dönemin bittiği yılın Temmuz 

ayında yapılır. Seçimi tamamlanan yeni kurul, 6 Ey-
lül'de göreve başlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Mahkemenin Toplanma Yeri, Tarihi ve Toplanma 

Dönemi : 
Madde 5. — Mahkeme, en az ayda bir kez Ana

yasa Mahkemesi binasında toplanır. Başkan, gerekti
ğinde mahkemeyi daha erken toplantıya çağırabilir. 
Her iki durumda da toplantı gündemi, en az üç gün 
önce, raporlarla birlikte hâkimlere, Başsavcı veya Baş-
kanunsözcülerinden uyuşmazlıkla ilgili olanlara ulaştı
rılır. 

Başkan, mahkemeye gelen işlerden tutuklu, ted
birli olanlarla yürütmenin durdurulması istemli bu
lunanlar gibi acele nitelikte olanların adli tatilden 
önce bitirilmesi için gerekli tedbirleri alır. 

Toplantı dönemi, her yıl 6 EylüTde başlar, 19 
Temmuz'da biter. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Biberoğlu. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Tasarının 5 nci maddesine esas itibariyle katılıyo
ruz. Ancak, tasarı metninde Uyuşmazlık Mahkeme
sinin, Anayasa Mahkemesinin bulunduğu binada top
lanması zorunluluğu amir hükme bağlanmaktadır. Bu 
ise, hem Yüksek ' Uyuşmazlık Mahkemesinin şahsi
yetine ve itibarına, hem de maslahatın icabına, imkân
lara ve eşyanın tabiatına aykırı düşer. 

Ola ki, Anayasa Mahkemesi binası kendisine an
cak yetebilecek nicelik ve niteliktedir. Ola ki, Anayasa 
Mahkemesi binası herhangi bir fiili nedenle çalışmaya 
bir süre için de olsa gayri müsait hale gelebilecektir. 
Bu takdirde, Uyuşmazlık Mahkemesini elindeki adil 
işlere rağmen çalışamaz hale getrmenin icabı yoktur. 

İlerde Uyuşmazlık Mahkemesinin neden kendine 
özgü bir binaya sahip olmasını kanun hükmü ile ön
lemiş olalım? Neden müsait bulunduğu her yerde, me
sela; Yargıtay veya Danıştay binasında çalışamasın? 

Oradaki görevli yüksek hâkimleri, il genel mec
lislerinin politik endişelerle tabi tutuldukları kısıtlı du
ruma düşürmeye hakkımız olmaması lazımdır. 

Bu gerekçelerle hazırlayıp sunmakta olduğumuz 
bir değişiklik önergesi vardır. Tıpkı Anayasa Mahke
mesi Kuruluş Kanununda yazılı olduğu gibi, «Sadece 
Başkentte toplanması» kaydını ifade etmek suretiyle 
meseleyi düzelteceğimizi sanıyoruz. 

Saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isteyen?.. 
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ŞENER BATTAL (Konya) — Grup adına söz is
tiyorum. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Battal. 
MSP GRUBU ADINA ŞENER BATTAL (Kon

ya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; şimdi, 
hükmü şahsiyeti son derece önemli bir hukuk kuru
luşunu Uyuşmazlık Mahkemeleri kuruluşunu görüşü
yoruz. 

Bu hukuk kuruluşunu, hükmi şahsiyet verdiğim'iz, 
böylesine önemli ve Ceza Muhakemeleri Usul Kanu
nu ve diğer usul kanunları ile ilgili problemleri çöze
cek böylesine önemli bir kuruluşu Anayasa Mahke
mesi binasının gölgesıinde düşünmek, bu kuruluşun 
mehabetine, bu kuruluşun manevi şahsiyetine gerekli 
saygıyı göstermemelk olur. 

Bu bakımdan, Uyuşmazlık Mahkemelerini kurar
ken onun teşkilâtını, müstakil bir büro halinde ve ge
çici süreyle bina kiralayabileceği gibi ihtimalleri ve bu 
mahkemelerin ilerde içtihat mahkemeli durumunda 
olacağını da hesaba katarak; yayın yapacağını, kitap 
bastıracağını, kütüphane kuracağını, ki en azından ge
leceğe muzaf olarak arşive sahip olması gibi hususlar 
icabedecektir, bunları hesaba katmak gerekir. 

Şimdi böylesine önemli bir kuruluşu, «Anayasa 
Mahkemesinin bir salonunda toplanın, çay için gidin» 
manasında hafife almak, getirdiğimiz kanunun ağır
lığı ile bağdaşmıyor. Kaldı ki, laf aramızda, Anayasa 
Mahkemesi binası da, Anayasa gibi bir hukuki dene
tim yapan bu yerin haiz bulunduğu bina, zaten öyle 
ahım şahım büyük bir bina değil. Hukuk devleti üs
tünlüğünün timsali olması bakımından, onu temin et
mek bakımından bir «Anayasa Sarayı» düşünürsünüz, 
bu «Anayasa Sarayı» içinde belki bazı hukuk branışla-
rına, bazı hukukun diğer icra organlarının çalışabile
ceği bir konferans salonu, bir diğer bölüm yaparsınız, 
ondan sonra düşünürsünüz. Anayasa Mahkemesinin 
bugünkü binasını gördükten sonra, hele o binaya taşı
yamayacağı yeni yük ve birtakım toplantı mükellefi
yetleri vermek, dediğim gibi tatbikata ve müşahede
lere de aykırı olur. 

Onun için değerli arkadaşlarım, önemle ifade edi
yorum ki, Uyuşmazlık Mahkemesi için müstakil bir 
bina, en azından başlangıçta bir büro kurabilmeli, kü
tüphanesi, arşivi ve kararlarını saklayabileceği genşlik-
te bir binaya sığınması imkânları sağlanmalıdır. 

Bu, meseleyi Uyuşmazlık Mahkemesinin manevi 
şahsiyetine bakış meselesi gibi gördüğümüzü önemle 
belirtir, bu maddenin gerekli şekilde düzeltilmesini 
temenni ederiz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Grupları adına başka söz isteyen?. Yok. 
Kişisel olarak buyurun Sayın Çatalbaş. 
MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; 
Yüce Meclisimizde görüşülmekte olan Uyuşmaz

lık Yüksek Mahkemesi de, diğer Yüce Kuruluşları
mız gibi büyük bir hukuki hüviyeti taşıyan bir kuru
luşumuz ve mahkememiz olacaktır. 

Yalnız, Türkiye'mizde iş hayatının getirdiği so
runlar son yıllarda o kadar yoğunlaşmıştır ki, zanne
diyorum ki şu anda Uyuşmazlık Mahkemelerinin, ku
rulacak olan bu yüce kuruluşumuzun yetki ve sorum
luluk sınırları içinde çözüm bekleyen, sonuçlandırıl
ması istenen binlerce dava vardır. 

Görüşülmekte olan maddede 1 aylık bir dönem, 
toplanmak için, kabul edilmek istenmektedir. Ayrı
ca adli tatili de buna kattığınız takdirde, karara var-
dırılması beklenen binlerce dosyanın, binlerce mesele
nin 1 aylık sürede halledilmesi mümkün olmaz. Toplan
dı veya toplanama'dı şökHndeikli endişeleri de dikkate 
almak kaydı ile, hiç değilse bu toplantıların 15 günde 
bir yapılmasına Yüce Meclisin karar vermesini has
saten dilemekteyim. 

Bunun yanında, Sayın Biberoğlu ve Sayın Battal' 
in değindikleri hususlara, tekrara gerek görmemek 
kaydı ile aynen katılıyorum. 

Bu maddenin içinde, yüce mahkemenin manevi 
şahsiyetini zedelememek ve rencide etmemek kaydıy
la böyle bir kuruluşun iş durumu da dikkate alınmak 
kaydıyla ayrı bir yerde, ayrı bir binada, en azından 
sayılan ünitelerinin de üzerinde toplanması kaydıyla 
bir araya getirilmesini ve kurulmasını ben de aynı şe
kilde arz ederim. Maddenin bu şekilde değiştirilme
sini Yüce Meclisin ve değerli milletvekillerinin takdi
rine arz eder, saygılar sunarım ve teşekkür ederim. 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Çatalbaş. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Bir önerge var, okutuyorum: 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «Uyuşmazlık Mahkemesinin 

Kuruluş ve îşîeyişi Hakkmda»ki Kanun Tasarısının 5 
nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif eyleriz. 

Çorum Bursa 
Mustafa Kemal Biberoğlu Ali Elverdi 

Bilecik Ağrı 
Cemalettin Köklü Kerem Şahin 

Amasya Çorum 
Etem Naci Altunay Ahmet Çimbek 
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Madde 5. — Mahkeme en az ayda bir kere Baş
kentte toplanır. Başkan, gerektiğinde mahkemeyi ay
da birden fazla toplantıya çağırabilir. Her M durum
da da toplantı gündemi, toplantıdan en az üç gün ön
ce raporlarla birlikte üyelere ve uyuşmazlıkla ilgili 
Başsavcı veya Başkanun sözcülerine ulaştırılır. 

Başkan Mahkemeye gelen işlerden tutuklu, tedbir
li olanlarla yürütmenin durdurulması istemli bulu
nanlar gibi acele nitelikte olanların adli tatilden önce 
bitirilmesi için gerekli tedbirleri alır. 

Toplantı dönemi, her yıl 6 Eylül de başlar, 19 Tem
muz da biter. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor musunuz 
efendim?. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ÎSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 
anlamadığımız bir husus var; «Başkentte toplanır» di
yor. Bu, «Binasında toplanır» da olabilir, aynı mana
ya gelir. Zaten bu mahkeme Başkentte kuruluyor. 

BAŞKAN — Fakat önergeyi veren üye, tahmin 
ediyorum buradaki beyanatında Uyuşmazlık Mahke
mesi için ayrı bir binanın tahsisine temas ettiler. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — «Binasında 
toplanır» dendiği zaman, aynı manaya gelir. Aynı 
mahiyettedir. Öyle diyoruz. Katılıyoruz tabii. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Öyle de olabi
lir. Eğer düzeltirse.. 

BAŞKAN — Evet, «Binasında».. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Öyle diyoruz 
ama, katılıyoruz tabii. Öyle de olabilir, eğer düzelti

lirse. 
BAŞKAN — «Binasında» diye söylüyorsunuz de

ğil mi? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Öyle diyorum. 
Eğer önerge sahibi.. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, usul 
hakkında istirhamım var efendim. 

BAŞKAN — Evet, ne usulü efendim? 
ŞENER BATTAL (Konya) — Komisyon Başkanı 

«Katılıyoruz» sözünü Komisyon üyelerinin burada 
hazır bulunması halinde söyleyebilir. Elbette Sayın 
Komisyon Başkanına saygımız var, şahsi olarak de
ğil, İçtüzük hükmü bakımından ifade ediyorum, «Ka
tılıyoruz» sözü İçtüzüğe aykırı bir beyandır. Onun 

için Komisyon üyelerinin yarıdan fazlası salonda bu
lunuyorlarsa ve üyelerin kabulleri söz konusu ise bu
nu diyebilir. Ama böyle bir durum yoksa «Katılıyo
ruz» sözünü Sayın Başkan aynı rahatlıkla söyleyeme
yecektir. Bu İçtüzüğün amir hükmü bakımından za
ruridir. Sayın Başkana saygımız vardır. 

Hürmetle arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, katıldığınıza göre 

çoğunluk var mı? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkanım, 
zaten biz «Katılıyoruz» derken, Yüce Mecliste bulu
nan üyeler «Hayır» demediğine göre, bizim bu katıl
ma isteğimize, sözümüze onların da katıldıkları ma
nasına gelir. Öyle kabul edilmesi lazımdır. 

BAŞKAN — Öyle kabul edilmesi lazımdır diyor
sunuz. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, Sa
yın Komisyon Başkanının söylediği gibi değil. 

Müsaade buyurursanız, usul bakımından arz ede
bilir miyim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Kürsüye gelirse 
uzatır o. 

BAŞKAN — Usul bakımından söz istiyorsunuz 
değil mi? 

ŞENER BATTAL (Konya) — Usul bakımından. 
BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Battal. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Muhterem Başka
nım, Komisyon Başkanı «mesele çıkarıyor» diye ben
denize tarizde bulundular. Amacım mesele çıkarmak 
değil; kanun yapma disiplini bakımından önemli. De
ğilse, benim herhangi bir mesele çıkarma hususunda 
bir niyetim yok. Ancak, kanun yaparken, elbette ki 
birtakım bazı yanlışlara yol açmak, ileride telafisi 
müşkül olaylara yol olabilir, buna vesile olabilir. Bu 
bakımdan, kanun yaparken, bunun ciddiyeti üzerinde 
durmamız lazım. Onun için huzurlarınızı işgal ediyo
rum ve bir noktada da Yüksek Heyetinizin beni ma
zur göreceğine inanıyorum. O da İçtüzük tartışmala
rında, devamlı İçtüzüğün uygulanması hususunda 
şahsi hassasiyetim yüksek malumlarıdır. Bu hassasiye
timin gereği olarak da mütalaa etmenizi rica edece
ğim. 

Şimdi, İçtüzük emri son derece sarihtir. Nedir? 
Adalet Komisyonu üyeleri, Sayın Komisyon Başka
nının arka sırasındaki koltuklara otururlar ve bu ya
rıdan 1 fazla miktardadır. Komisyon Başkanı, «Ko
misyon önergeye katılmıyor, önergenin reddini isti-
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yoruz» sözünü üyelere danışmadan İçtüzük gereğince 
ifade edebilir ve bu yetkisi dahilindedir. Geri alma 
hususunda İçtüzüğün diğer hükmü vardır; ama «ka
tılıyoruz:» sözü, Komisyon üyelerinin yarıdan 1 faz
lasının o sıralarda hazır olması halinde söylenebilir. 

Bu sözümün uygulanmasıyla ilgili açıklama getiri
yorum, Mecliste ısrarla bu tartışıldı. «Komisyon üye
leri müzakere yapılırken Başkanın arkasındaki sıra
lara otursun» dendi. Sonunda bu pratik bulunmadı ve 
Mecliste Komisyon üyelerinin mevcut olduğu farz 
edildi; Komisyon üyelerinin; parlamenter arkadaşla
rın mevcudiyeti değil. Yani, «Adalet Komisyonu üye
lerinin yarısından 1 fazlası şu anda toplantı salonun
da bulunuyor» diye farz edildi. Hiçbir itiraz olma
dığı takdirde, bu «farz» karine olarak kabul edildiği 
için, Komisyon başkanı bu faraziye ile «katılıyo
ruz» diyebilir. Ama, şu anda Meclisin 50 kişilik bir 
toplantısıyla böylesine önemli bir kanunu görüşür
ken, Adalet Komisyonu üyelerinin çoğunluğunun sa
londa bulunmadığı son derece sarih, açıktır. Komis
yon Başkanı bu takdirini kullanırken, sanki bu üye
ler varmış gibi, onlar adına katılıyoruz» derse, ileri
de diğer partilerin birbirine opozit olduğu, böyle tek
nik kanun değil, siyasi manada opozit olduğu kanun
larda suiistimal çıkar, en azından yanlış bir teamül 
teşkiline kadar gider. 

Onun için deeğrli arkadaşlarım, Sayın Komisyon 
Başkanının, «katılıyoruz» demesi için, Adalet Ko
misyonu üyelerinin yarısından bir fazlasının salonda 
hazır olması lazımdır. Biz hazır olmadığını söylüyo
ruz; bunu söylerken sevimsiz bir tavır takınmak is
temiyoruz. Demin de sözlerimin başında ifade etti
ğim gibi, Sayın Köylüoğlu'nun şahsıyla alakalı de
ğil, tamamen saygı duyduğum bir Ağabeyimizdir, bir 
arkadaşımızdır, onun şahsıyla hele Adalet Komis
yonu Başkanlığı vazifesindeki otoritesini veya nüfuzu
nu azaltmak manasında değil, kendilerinin bu yük
sek şahsiyetine daima saygı duymuşuzdur, ama, şu ka
nun çalışmasında meseleyi bu ciddiyette ele almaya 
mecburuz. 

Saygıyla bunları arz etmek istedim. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 
müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Köylüoğlu. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Efendim, biz 
«katılıyoruz» derken, ki üçte birle, 7 kişiyle biz top

lanırız, «yarıdan bir fazlasıyla» toplanmayız; toplan
ma nisabının ve istenilen kararı alma ekseriyetinin 
bulunduğunu kabul ederek, bilerek söyledik. Biz gene 
bu toplantı salonunda 7 kişinin bulunduğunu kabul 
ediyoruz ve öyle görüyoruz ve bunun için de katıl
dığımızı beyan ediyoruz. Tabii usule bir diyeceğimiz 
yok, doğrudur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 
Efendim, zaten 28 nci madde de öyle; Komisyon 

üçte bir, yani 7 kişiyle - Sayın Komisyon Başkanının 
ifade ettiği gibi - toplanır ve bugüne kadar da teamül 
öyle gelmiştir. Komisyon Başkanı, üçte bir komisyon 
üyesinin hazır bulunduğunu nazara alarak ifade et
miştir ve böyle devam etmiştir. 

Müzakerelere devam ediyoruz efendim. 
Sayın Mustafa Kemal Biberoğlu ve arkadaşları

nın önergesini tekrar okutuyorum : 
Madde 5. — Mahkeme, en az ayda bir kere Baş

kentte toplanır. Başkan gerektiğinde mahkemeyi ayda 
birden fazla toplantıya çağırabilir. Her iki durumda 
da toplantı gündemi, toplantıdan en az üç gün önce 
raporlarla birlikte üyelere ve uyuşmazlıkla ilgili Baş
savcı veya başkanunsözcülerine ulaştırılır. 

Başkan mahkemeye gelen işlerden, tutuklu, ted
birli olanlarla, yürütmenin durdurulması istemli bu
lunanlar gibi acele nitelikte olanların adli tatilden 
önce bitirilmesi için gerekli tedbirleri alır. 

Toplantı dönemi her yıl 6 Eylülde başlar 19 Tem
muzda biter. 

BAŞKAN — Sayın Biberoğlu, önergenizde, tahmin 
ediyorum sadece 1 nci fıkra değiştirilmiştir, diğer fık
ralar aynen, metin olarak, alınmıştır. 1 nci fıkrayı 
değişik şekliyle okutup oya sunmayı acaba uygun 
görür müsünüz? 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, «ka
tılıyoruz» diyebiliyor mu Komisyon Başkanı? 46 nci 
maddeye göre «önergeye katılıyoruz» diyemez ve 
burada 46 nci madde sarihtir. Lütfen 46 nci madde
yi okuyalım, İçtüzük yanlışlığı yapmayalım. Mesele, 
prensip meselesi oluyor. 

BAŞKAN — Efendim, 46 nci madde şöyle : «Ko
misyonlar, Genel Kurulda başkan veya başkanvekili 
veya o konu için seçilmiş özel sözcü veya sözcüler 
tarafından temsil olunurlar. Komisyon sıralarında, 
toplantı yeter sayısını temin edecek sayıda komis
yon üyesi yer almamışsa, komisyon temsilcisi; ko
misyon metninin değiştirilmesini isteyen önergelerin 
reddini veya komisyona iadesini isteyebilir.» 

— 804 — 



M. MecMsi B : 43 1 . 2 £ 1979 0 : 1 

Şimdi, 28 nci madde de şu : «Komisyonlar, baş
kanlarının yönetiminde çalışır. Başkan bulunmadığı 
zaman başkanvekili, o da yoksa sözcü, komisyona 
başkanlık eder. Komisyonlar, üye tamsayısının üçte 
biri ile toplanır ve hazır bulunan üyelerin salt ço
ğunluğu ile karar verir,» 

Şimdi, biz burada Komisyon ekseriyetinin mev
cut olduğunu kabul ederek Komisyona soruyoruz. 
Başkanlık olarak bunu o şekilde kabul ediyoruz. («Ço
ğumuz buradayız» sesleri) 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Sayın Başkan, Komisyon üyelerinin yoklamasını ya
pabilirsiniz. 

BAŞKAN — Eğer fazla ısrar ediyorsanız yokla
ma mecburiyetinde kalacağım, 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Yapınız Sayın 
Başkanım, yapınız. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkanım, 
böyle bir ısrarım yok. Sadece meselenin kanun yap
ma bakımından değerlendirilmesi için söz aldım. Si
zin telakki şeklinize saygım vardır*. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 

Yoklamaya gerek yok Sayın Başkan. 
Kabul ediyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Biberoğlu, aynı şekilde kabul 

ediyorsunuz, evet. 
Şimdi önergeyi tekrar okutuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
... Kanun Tasarısının 5 nci maddesinin 1 nci fık

rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Bursa 
Ali Elverdi 

Çorum 
Ahmet Çimbek 

Ağrı 
Kerem Şahin 

Mahkeme, en az ayda 
Başkan gerektiğinde 

Çorum 
M. Kemal Biberoğlu 

Bilecik 
Cemalettin Köklü 

Amasya 
Etem Naci Altunay 
Madde 5. — 1 nci fıkra : 

bir kere başkentte toplanır. 
mahkemeyi ayda birden fazla toplantıya çağırabilir. 
Her iki durumda da toplantı gündemi, toplantıdan 
/en az üç gün önce raporlarla birlikte üyelere ve uyuş
mazlıkla ilgili Başsavcı veya Başkanın sözcülerine 
ulaştırılır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (İstan

bul) — Katılıyoruz efendim* 
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon ve Hü

kümet katılıyor. 
Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 nci maddeyi okunan önergedeki değişik şekliyle 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
Başsavcıların, Başkanunsözcülerinin Düşüncelerini 

Bildirmeleri ve Toplantıya Katılmaları : 
Madde 6. — İlgili olan Cumhuriyet Başsavcısı, 

Başkanunsözcüsü, görüşlerini yazılı olarak bildirir
ler. Bunlar, gerekli gördükleri veya mahkemece ge
rekli görülen durumlarda toplantılara gelerek sözlü 
açıklamada bulunurlar, oya katılamazlar. 

Birinci fıkrada anılan görevliler, bu Kanuna göre 
yapacakları bütün işlemleri, kanunlar gereğince yar
dımcıları olan kişilere yaptırmaya yetkilidirler. 

Bu Kanunda sözü geçen Başsavcılar deyimi, Cum
huriyet Başsavcısı ile Askeri Yargıtay Başsavcısını; 
Başkanunsözcüleri deyimi de Danıştay Başkanunsöz
cüsü ile Askeri Yüksek idare Mahkemesi Başkanun-
sözcüsünü; ilgili Başsavcı deyimi konusuna göre, bir 
uyuşmazlıkla ilgili bulunan Cumhuriyet Başsavcısı ve
ya Askeri Yargıtay Başsavcısını; ilgili Başkanunsöz
cüsü deyimi ise konusuna göre uyuşmazlıkla ilgili 
bulunan Danıştay üaşkanunsözcüsünü veya Askeri 
Yüksek idare Mahkemesi Başkanunsözcüsünü anla
tır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi, okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 

Dava ve işlere Bakmanın Caiz Olmadığı Haller : 
Madde 7. — Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve 

Üyeleri : 
1. Kendilerine ait olan veya kendilerini ilgilen

diren dava ve işlere; 
2. Aralarında evlilik bağı kalkmış olsa bile eşi

nin, kan veya sıhriyet yönünden usul ve füruunun, 
dördüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan yö
nünden ve sıhriyeti doğuran evlilik kalkmış olsa bile 
üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) sıhriyet yö
nünden civar hısımlarının veya aralarında evlatlık 
bağı bulunan kimselerin dava ve işlerine; 
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3. Dava ve iş sahiplerinin vekili, vasisi veya kay-
yumu sıfatıyla hareket ettiği dava ve işlere; 

4. Hâkim, savcı, hakem sıfatıyla bakmış veyahut 
tanık veya bilirkişi olarak beyanda bulunmuş olduğu 
dava ve işlere; 

5. îstişari mütalaa ve kanaat beyan etmiş oldu
ğu dava ve işlere; 

Bakamazlar. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum : 
Çekinme : 
Madde 8. — Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve 

üyelerinin 7 nci maddede yazılı sebeplere dayanarak 
davaya veya işe bakmaktan çekinmeleri halinde, 
uyuşmazlık mahkemesi, çekinme isteğinde bulunan 
başkan ve üye katılmaksızın konu hakkında kesin 
karar verir. 

Mahkeme kurulunun toplanmasına mani olacak 
sayıda üyelerin çekinme istekleri dinlenmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde grup adjna söz is
teyen?.. 

MUSTAFA KEMAL BÎBEROĞLU (Çorum) — 
Ben istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Biberoğlu. 
AP GRUBU ADINA MUSTAFA KEMAL BÎ

BEROĞLU (Çorum) — Muhterem Başkan değerli 
arkadaşlarım; 

Tasarının 8 nci maddesinin 1 nci fıkrasına göre, 
Uyuşmazlık Mahkemesinin Başkan ve üyeleri 7 nci 
maddedeki kanuni sebeplere dayanarak çekinme is
teğinde bulunurlarsa, çekinme istemi hakkında karar 
verilecek oturuma onlar da katılırlar; ama oy kulla
namazlar. İçişleri Komisyonu ise, çekinmek isteyen 
Başkan ve üyenin oturuma da, oylamaya da katıl
masını men eden bir değişiklik kabul etmiştir. Biz 
Adalet Partisi Grubu olarak Hükümetin tasarı met
nini daha uygun bulmaktayız. Zira, oya katılmadık
larına göre müzakerelere katılmasında hiçbir mahzur 
bulunmayacak olan Başkan ve üyelerin çekinme se
bepleri hakkında verecekleri şifahi ve geniş izahat, 
alınacak kararı daha isabetli hale getirebilir. 

Değerli arkadaşlarım, çekinmek isteyen Başkan 
ve üyelerin yazılı çekinme belgelerinde açıklamakta 
mahzur gördükleri, ama arkadaşlarına, kurul üyesi 
arkadaşlarına mahremane tevdi etmek isteyebilecek
leri bilgiler de olabilir. Bu itibarla biz bu düzeni uy
gun mütalaa ediyoruz, 
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8 nci maddenin 2 nci fıkrasına gelince : Çekinmek 
isteyen Başkan ve üyenin sayısı, mahkeme kurulunun 
toplanmasına mani olacak miktara ulaşırsa, bu tak
dirde çekinme isteklerinin tümüyle dinlenemeyeceği 
hükme bağlanmak istenmektedir, tasarıyla. 

Grubumuz, böyle bir kuralın Uyuşmazlık Mah
kemesinin işlerliğini sağlamak amaç ve kaygısıyla 
konulduğunu anlamakla beraber, Başkan ve üyelerin 
bir uyuşmazlığın çözümüne katılmamak için, kanun
da sayılan sebepler varsa, çekinmelerinin hem ken
dileri ve mahkeme, hem de ilgili taraflar bakımından 
yararlı olacağına inanmaktadır. 

Bu düşünceyle her (2) ihtimalin mahzurlarını en 
az düzeye indirecek bir değişiklik önergesini Gru
bumuz adına Başkanlığa sunuyoruz. Önerdiğimiz de
ğişiklik şöyledir : «Mahkeme kurulunun toplanma
sına engel olacak sayıda Başkan ve üyenin çekinmek 
istemesi halinde, ancak toplanma nisabını ortadan 
kaldırmayacak sayıda Başkan ve üyenin çekinme is
teği kabul edilebilir.» 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bir mahkemenin çe
kinme taleplerinin tümünü görüşmeden reddetmesin
den doğacak mahzur toplanma nisabım mahfuz tuta
cak şekilde, ama onun dışında kalan bazı üyelerinin 
gerçeğe uyan ve bulunmalarında mahzur tevlit eden 
özel çekinme sebeplerini kale almaktan ve üst tara
fını yok farz etmekten doğacak mahzura nazaran 
daha ağırdır. 

Bu itibarla böyle bir önergeyi takdim ediyoruz. 
Takdir Yüce Meclisindir. 

BAŞKAN — Grupları adına başka söz isteyen?.. 
Yok.' 

Sayın Erkanlı, buyurun efendim. 

HÜSEYİN ERKANLI (Tunceli) — Sayın Baş
kan, değerli parlarnenterler; 

8 nci maddenin Komisyondan geçen şeklinin, 
Uyuşmazlık Mahkemesinden çekilen üyelerin toplan
tıya iştirak etmemesi 'konusunun, yasalara da, huku
kun temel ilkelerine de uygun olduğu kanısındayız. 
Çünkü, çekilen bir üye, çekitae sebebimi gerekçeli 
olarak ortaya kor, hangi sebeplerden dolayı çekildi
ğini ve niçin çekildiğini açıkça 'izah eder ve gerekçe
sini de koyduktan sonra çekilebilir. Yoksa, lalettayin 
bir sebepten çekilmek mevzubahis edilemez ve düşü
nülemez. O itibarla çekilen üyenin, heyetten çekilme 
gerekçesi bulunan üyenin toplantılara katıflmasımn 
hukukun temel ilkelerine aykırı olduğu kanısındayız, 
bu doğrudur. 
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Yalnız «Mahkeme kurulunun toplanmasına mani 
olacak sayıda üyelerin çekinme istekleri dinlenemez» 
şeklindeki bu 2 nci fıkranın bence bu maddeye ko
nulmamasında çok büyük yarar vardır. Çünkü, bu, 
üyelerin hareketini kısıtlayan, engelleyen bir hüküm
dür. Adalette ve hukukun temel ilkelerinde, bu şekil
de kayıtlı ve mahkeme mensuplarını veyahut da üye
lerinin hareketlerini kısıtlayan, onların rahat hareket 
etmesini önleyen hükümler kanunlara konulmaz. 

Bu balkımdan, bu 8 nci maddeye konulan son fık
ranın buradan çıkarılmasını istirham ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erkanli, 
Buyurun Sayın Battal, 
MSP GRUBU ADINA ŞENER BATTAL (Kon

ya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; getirilen 
kanun metni bize göre isabetlidir ve genel hükümler
de çekilme sebepleri tadat edilmiş, onlar kanun met
nine prensibiyle dercedilmiştir. 

Bir yüksek mahkeme hâkiminin çekilme sebebi
ni, sebep olarak ifade etmesi bence doğru değildir. 
Kehdi vicdani takdirini ortaya koyarak «Çdkilmem 
gerdcir, davadan çekiliyorum» diyebilmelidir. Ona bu 
rahatlığı vermek lazım, değilse, binamaz misali zor
layıcı bir vazife tahmili, bu manada her davada, hu
kuku vicdan rahatlığıyla icra eden adamlara baskı teş
kil eder. 

Onun için, getirilen 8 nci madde ve fıkrası, ben
den evvel konuşan Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü 
'değerli arkadaşınım ifade ettiği gibi mahzurlu değil
dir, bilakis yerindedir. 

Ayrıca, Sayın Adalet Partisi Sözcüsü Bilberoğlu, 
«Eğer sayı düşerse o zaman çekilme adedi donduru
lur, belli bir miktardan sonra çekilme kontenjanı bi
ter» şeklinde, yanlış anlamadıysam beyanda bulun
dular. Bu, hukukun objektifliğine aykırıdır. Öyle bir 
olay düşününüz ki, farzedelim, Uyuşmazlık Mahke
mesi hâkimleri, beraberce bir piknik yerinde belli bir 
olayı yakından görmüşlerdir. Hâkimlik gibi tarafsız
lık statülerinde şıkırtı olmuştur. O zaman, bu boşlu
ğu nasıl doldururuz şeklinde imali fikrötmek lazım
dır. Değilse, «Çekilme kontenjanı 2'dir, 3'dür, 5 t̂ir» 
dediğiniz, diğerlerine çekilme hakkı vermediğiniz za
man hukukun genel prensiplerini yaralamış oluruz. 

Onun için, getirilen 8 nci madde Adalet Komis
yonundan geçtiği şekliyle son derece iyi düşünülmüş ve 
Adalet Komisyonu Başkan ve üyelerini (tebrike değer 
ölçüde iyi hazırlanmıştır. Sayın Adalet Komisyonu 
Başkanımıza ifade ediyorum, kendileri görüşmelerini 
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I devam ettiriyorlar, bu madde Adalet Komisyonunun 
başarısıdır, çok güzel şekilde hazırlanmıştır; Başkan 
ve üyelerini tebrik ediyorum, mükemmel şekilde hazır
lanmıştır. Kanaatimiz, bu madde istikametinde, lehte 
olacaktır. 

Saygıyla arz ederiz, 
BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Battal. 
Başka söz isteyen?.. 

I RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Sayın Başkan, söz 
istiyorum, 

BAŞKAN — Grup adına mı efendim? 
RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Şahsım adına. 
BAŞKAN — Sayın Battal, Grup adına mı konuş

tunuz? 
ŞENER BATTAL (Konya) — Grup adına ko

nuştum. Yetki belgesini gönderiyorum efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim, 
Şahsı adına, buyurun Sayın Kumaş. 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Sayın Başkan, 
saygıdeğer arkadaşlarım; 

Uyuşmazlık Mahkemesindeki üyelerin çekinme İs
teklerini 'düzenleyen 8 nci madde Bakanlar Kurulun
dan geldiği biçiimiyle kabul edilmelidir. Çünkü, daha 
önce bu konunun uygulamasına da rastlanmıştır. Ör
neğin, Anayasa Mahkemesinin kuruluşuyla ilgili ya
sanın 46 nci maddesi de çekinme konusunu düzen
lemiştir. 46 nci maddenin 2 nci bölümünde olduğu 

| gibi, «Kurulun 'toplanmasına mani olacak sayıda üye-
I Ierin çekinme istekleri dinlenmez» denmektedir. 

Görüşmekte bulunduğumuz tasarının 8 nci madde
sinin bu 2 nci bölümü de, Anayasa Mahkemesinin 
kuruluşuyla ilgili 46 nci maddenin 2 nci bölümünün 
tıpkısıdır. Uygulamada ve düzenlemede birbirine ko
şut durumda ilkedir. Bu düzenleme, bir balkıma bun
dan önceki düzenlemelerin çizgisinde, doğrultusunda
dır. Bunun da bir amacı vardır, o da şudur : Yük
sek Mahkeme üyeleri de bir yerde insandırlar. Bunla
rın toplu direnişi de söz konusu olabilir. Yasa koyu
cu her türlü olasılığı düşünmek durumundadır. O yö
nüyle, bu durumu şimdiden düzenlemeliyiz. Bu dü
zenleme de, Balkanlar Kurulundan gelen biçimle ger-
çekleştirilmel'idir. Çünkü, herhangi bir durumda bu 
yargı kurulunun üyeleri toplu direnmeye geçerlerse, 
bunu önleyecek bir yetki de yok. Kaldı ki, bir de şu 
durum var; bu mahkemelere bakan üyelerin üyelikle
rine, ya da görevlerine gütmemeleri halinde yerleri
ne yetkiyle bir başka üye, ya da yargıç bakamamak-
tadır. Onun için, toplanma durumunu engelleyecek bi-

I çimde üyelerin çekinme istekleri söz konusu olursa, 
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bunların dinlenmemesi kural olmalıdır. Bu yönüyle 
Balkanlar Kurulundan gelen biçimiyle 8 nci madde
nin geçmesi gerekir görüşündeyiz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Tebekfcür ederim Sayın Kumaş. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Sayın Başkan, Sayın Şener Battal, tam tersini kastet
tiğim halde, bana aiüt olmayan bir fikri bana ait gibi 
izah etti, onu açıklamak içlin söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — içtüzüğün 70 nci maddesine göre 
açıklama istiyorsunuz, buyurun efendim. 

MUSTAFA KEMAL BÎBEROĞLU (Çorum) — 
Muhterem arkadaşlarım, verdiğimiz önerge üzerine 
konuşan arkadaş]arımızdan Sayın Şener Battal, Ada
let Komisyonunu tebrik ederken, ki, o Komiisyon 
tasarıdaki 8 nci maddeyi aynen benimsediğini yaz
mıştır, tasarıdaki 8 nci madde de, «Eğer çekinenlerin 
sayısı mahkemenin toplanmasına imkân vermeyecek 
ölçüye gelirse, hiçbirinin çekinme isteği dinlenmez, 
müzakere ve kabul olunmaz» tarzındadır. Oysa Sayın 
Şener Battal arkadaşım, mahkeme üyelerinim Vicda
nen çekinmeye kendilerini haklı gördükleri sebepleri
ne hürmöt edilmesi, onların kısıtlanmaması mucip se
bebinden hareket etti. Bu gerekçeyle, tasarının halen 
mevcut 8 nci maddesi çelişme haline gelir. Oysa biz, 
bu mahzuru asgari hadde indirmeyi hedef aldık. Çün
kü, bir hâkimin, Uyuşmazlık Mahkemesi üye veya 
Başkanının çekilmesini gerektiren sebepleri biraz ev
vel kabul buyurduğunuz 7 nci maddede gördünüz. Me
sela bir hâkim, kendisine a!it olan veya fcendisînli ilgi
lendiren bir dava mahkemenin önüne geldiği zaman 
çekinme isteğinde bulunmuşsa ve bu sayı, bunun gibi 
diğer fıkralarda, bentlerde yazılı çok önemli manı hal
leri bünyesinde taşıyan üyelerin sayısı, Kurulun top
lanmasına engel olacak seviyeyi bulmuşsa; «Hayır, biz 
bunu dinlemiyoruz, senin kendi davana alt işte dahi 
gelip burada oyunu kullanacaksın», demenin anlamı 
yoktur. Bu, hukukun kendisini zedeler. Bu itibarla, 
önergemize müspet oy verilmesini rica öttük. 

Ayrıca, bu mahkeme kurulu başkan ve üyelerinin 
topluca 'kıyama kalkmaları hali var sayılırsa, o dev
lette bir Uyuşmazlık Mahkemesinin var veya yofk ol
masının hiç önemi kalmaz. 

(Saygılar sunarım-

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Uyuşmazlık Mahkemesinin 

kuruluş ve işleyişi hakkındaki kanun tasarısının 8 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Çorum Bursa 
Mustafa Kemal Biberoğlu Ali Elverdi 

Bilecik Çorum 
Cemalettin Köklü Ahmet Çimbek 

Ağrı Amasya 
Kerem Şahin Naci Altunay 

Madde 8, Fıkra 2 : 
«Mahkeme kurulunun toplanmasına engel olacak 

sayıda Başkan ve üyenin çekinmek istemesi halinde, 
ancak toplanma nisabını ortadan kaldırmayacak sayı
da Başkan ve üyenin çekinme isteği kabul edilebi
lir.» 

BAŞKAN — Eyet, Komisyon? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet? 
ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (İstan

bul) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet okunan 

önergeye katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Maddeyi kabul edilen önergedeki değişik şekliyle 

oylarınıza sunuyourm. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum. 
Başkan ve Üyelerin Reddi : 
Madde 9. — Uyuşmazlık Mahkemesi Başkan ve 

üyelerinin reddine dair istemler, reddedilen üye katıl
maksızın Uyuşmazlık Mahkemesince incelenir ve bu 
mahkemece ret konusu hakkında kesin karar verilir. 

Uyuşmazlık Mahkemesinin toplanmasına engel 
olacak sayıda Başkan ve üyenin reddine ilişkin istek
ler dinleneni ez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
Sayın Mustafa Kemal Biberoğlu, buyurun. 
AP GRUBU ADINA MUSTAFA KEMAL Bİ

BEROĞLU (Çorum) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım, 9 ncu maddede 8 nci maddenin temel se
beplerinden kaynaklanmakta ve bu defa davanın il-
gililerince, mahkeme Başkan veya üyelerinin, kanu
ni sebeplere dayanılarak reddi halini hükme bağla
maktadır. 
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9 neu maddenin birinci fıkrasında, «Reddedilen 
üye katılmaksızın Uyuşmazlık Mahkemesince incele
nir.» ifadesi yer almaktadır. Bu ifade tarzına bakıla
rak; «Reddedilen üye ise, ret isteminin görüşüleceği 
toplantıya katılamaz; ama Başkan reddedilmişse, ka
tılmasında mahzur yoktur» gibi bir mana çıkarılabi
lir. Oysa, böyle bir amacın düşünülmediğini sanıyo
ruz. Nitekim, bu maddenin ikinci fıkrasının yazılış 
biçiminden de bu anlaşılmaktadır. O halde, birinci 
fıkraya «Başkan» deyiminin de ilavesini gerekli gör
mekteyiz. 

9 ncu maddenin son fıkrası, ise, zamanımızca çok 
sakıncalı bir hükmü, «Uyuşmazlık Mahkemesinin 
toplanmasına engel olacak sayıda Başkan ve üyenin 
reddine ilişkin istekler dinlenemez» hükmünü ihtiva 
etmektedir. Böyle bir hükmün şevkinde güdülen ama
cın, ret sebebiyle Uyuşmazlık Mahkemesinin toplan
ma ve çalışmasının engellenebilmesini önlemek oldu
ğu anlaşılmakta ise de, bu defa da, sevk edilen hü
küm ile ilgili tarafların ve ret isteminde bulunanın 
yasal ve önemli bir hakkını kullanamaması durumu 
ortaya çıkmaktadır ki, Grubumuz bunu, işin emniyet 
ve selameti ve mahkemenin kararına karşı duyulacak 
güven yönünden fevkalade sakıncalı bulmaktadır. 

Bu düşüncelerle, maddeyi en uygun ve en az mah
zurlu hale getireceğine inandığımız bir değişiklik 
önergesini Başkanlığa takdim ediyoruz. Değişiklik 
önergemiz, çekinme halinden farklı bir özellik taşı
maktadır. O da şöyledir : 

«Uyuşmazlık Mahkemesinin .. toplanmasına engel 
olacak sayıda Başkan ve üyenin reddolunması halin
de, toplanma sayısını koruyacak surette, ret istemleri, 
reddolunanların en kıdemsiz olanından başlanarak 
incelenip karara bağlanır.» 

Şimdi, 8 nci maddede «Çekinme» sözkonusuydu 
ve o mahkemenin kendi üyeleri arasında, üyelerin 
insiyatif ve iradesine bağlı birtakım sebeplere dayan
makta idi. Oysa ret, Mahkeme kurulunun ve üyele
rinin dışından, iş sahiplerinden, ilgililerden gelecek
tir. Onları tatmin edebilmek için bir objektif esasa 
bağlamak gereğini duyduk. Bu itibarla da, mahke
meyi teşkil eden üyelerden en kıdemsizinkini önce 
alıp, görüşüp, karara bağlamak suretiyle, ta kurulun 
toplanmasına engel olunmayacak sınıra gelinceye ka
dar bu hususun karara bağlanmasını öngördük. 

Takdir Yüce Meclisinizindir. Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biberoğlu. 
Madde üzerinde başka söz isteyen? 
Buyurun Sayın Erkanlı. 

HÜSEYİN ERKANLI (Tunceli) — Sayın Baş
kan, kıymetli parlamenterler; 

Adalet Partisi Grubu adına, 9 ncu maddenin son 
fıkrasında, «Uyuşmazlık Mahkemesinin toplanması
na engel olacak sayıda başkan ve üyenin reddine iliş
kin istekler dinlenemez»' şeklindeki fıkranın değişti
rilmesi konusunda bir önerge verilmiştir. 

Aslında, tatbikatta çok kez rastlanan, sık sık rast
lanan, bir mahkemeyi ret müessesesi vardır. Burada 
taraflar davanın kaybettiğini sezinleyince, başvura
cakları ilk çare mahkemenin reddidir. O bakımdan, 
bu aksamayı önlemek ve mahkemenin düzenli şekil
de çalışmasını sağlamak için, 9 ncu maddenin son 
fıkrasının zorunlu olduğunu, aksi takdirde mahke
menin işlemez hale gelebileceğini, her isteyenin mah
keme üyelerini reddederek buradan davaların erken 
çıkmasını önleyebilecek bir ortama gireceğine inanı
yoruz. 

Bu bakımdan, madde geldiği şekilde kabul edil
sin ve daha yararlı netice doğuracağına kaniyiz. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erkanlı. 
Buyurun Sayın Rahmi Kumaş. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Söz istiyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Grup adına, değil mi? Sayın Ku-
maş'tan sonra söz vereyim. 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Şimdi, bu tasarı hazırlanırken bir bütün içerisin
de değerlendirilmiştir, Bütün tasarılar da böyle ha
zırlanır. Onun için, bu tasarıların maddelerinin de
ğiştirilmesinde çok dikkatli olmak durumundayız. 

Şimdi, 8 nci maddenin 2 nci bölümüyle, 9 ncu 
maddenin 2 nci bölümü birbirine denk düşmektedir. 
Bu tutarlılığı bir yerde korumak gerekirdi; fakat bir 
değişiklik önergesi kabul edildi daha önce, 8 nci 
maddenin 2 nci bölümü için. 

Şimdi bu, «Uyuşmazlık Mahkemesinin toplanma
sına engel olacak sayıda Başkan ve üyenin reddine 
ilişkin istekler dinlenemez» kuralı, uygulamada ge
çerlilik kazanması gereken bir kuraldır bana göre. 
Çünkü, bir hakkın kötüye kullanılmasını yasa koyu
cu da önlemek durumundadır. İsteyen istediği ölçü
de yargıcı, ya da üyeyi, mahkeme üyesini reddetmek
te; bunu önleyecek durumda olan yasa koyucu da, 
bunu yasanın kurallarıyla önlemek durumunda ol
malıdır. Eğer gerçekten reddedilmesi gereken başkan, 
ya da üye var ise, dilekçesini verirler, bunların so-
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nucu alındıktan sonra ötekileri reddederler. Toptan 
bir mahkemeyi, başkan ve üyesinin reddine yönele
cek biçimde reddetmiş durumda kalmak, iyi niyetle 
de bağdaşmaz. 

Bu bakımdan, bir anlamda da bu tür saçma bir 
dileği, bir mahkemede ele almak, her dileği, ciddi
yetten yoksun her dileği ele almak durumunda bizi 
bırakır ki, işte bunları önlemek için, 9 ncu madde
nin bu bölümünün getirildiği görüşündeyiz. Bu yö
nüyle maddenin Bakanlar Kurulundan geldiği biçi
miyle geçmesinde yarar vardır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın. Kumaş. 
Buyurun Sayın Battal. 

MSP GRUBU ADINA ŞENER BATTAL (Kon
ya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bir evvelki maddedeki beyanımda maksadımı ifa
de etmiştim. Sanıyorum bir zühul olmuş, Sayın Bi
beroğlu biraz evvelki görüşmelerinde bu zühulü dile 
getirdiler. Şimdi konuya daha ziyade açıklık getirmiş 
olacağız, sarahat kazanmış olacak. 

Cidden, 9 ncu maddenin 2 nci fıkrası ret adedini 
donduruyor; belli bir miktar reddedilebilir, onun dı
şındaki üyeler reddedilemez. Ama «belli bir olay» 
diyorum. Farz edin beraberce Uyuşmazlık Mahke
mesi Başkan ve üyeleri pikniğe gitti; onların, o bir
likteki müşahedesine ait bir olayla ilgili uyuşmazlık 
hadisesi geldi. Ret istendiğinde, «sizin ret kontenja
nı şu kadardır, mahkemenin toplanmasına engel teş
kil eder; sizler reddedilemezsiniz, şu kadar üye red
dedilemez, diğerleri reddedilir...»ı Hukukun objektif
liğini burada rencide ediyoruz ve mahkemenin taraf
sızlığı konusunda şüphe durumu doğuyor. Onun için, 
2 nci fıkra bence mahzurlar getirir. Anayasa Mah
kemesi hukukun genel prensipleri içinde kalır. Ana
yasa Mahkemesi ile Uyuşmazlık Mahkemesini aynı 
statü içinde mütalaa etmek tam isabetli değildir. Ana
yasa Mahkemesi kanun denetimini yapar; mahkeme
lerde kanun tatbikatı ile ilgili Anayasaya aykırı hu
suslar olursa onu inceler. 

Uyuşmazlık Mahkemesinin fonksiyonu da, statü
sü de, Anayasa Mahkemesinden çok daha ayrıdır ve 
meselenin pratiği bakımından da, fonksiyonları da 
değişiktir. 

Bu bakımdan 2 nci fıkraya bence lüzum yoktur. 
Ancak, böyle bir suiistimal ihtimalini de dikkate ala
rak, biraz evvel Sayın Biberoğlu ve arkadaşlarının 
vermiş olduğu önerge de, hiç olmazsa eğer bu 2 nci 
fıkrada Yüksek Heyetiniz İsrar ediyorsa, hiç olmaz

sa reddi istenecek üyelerin az kıdemli üyelerden baş
lamak suretiyle istenmesi elbette yerindedir. 

Onun için bence 2 nci fıkraya lüzum yok; ama 
demin de ifade ettiğim gibi, Yüksek Heyetiniz 2 nci 
fıkranın, suiistimal kapısını kapatmak bakımından 
kalması zarureti istikametinde kanaate varırsa, o za
man bu hâkimlerin reddi konusunda, demin belirti
len önergeye müsbet oy vermek bir zaruret haline 
gelmiş olmaktadır. Grup olarak önergenin düzenle
mesine katılacağız. Ayrıca biz 2 nci fıkranın faydalı 
olmadığı kanaatindeyiz. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Madde üzerinde başkaca söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır, oku

tuyorum efendim : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan uyuşmazlık mahkemesinin ku

ruluş ve işleyişi hakkındaki kanun tasarısının 9 ncu 
maddesinin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Çorum 
Mustafa Kemâl Biberoğlu 

Bilecik 
Cemâlettin Köklü 

Ağrı 
Kerem Şahin 

Bursa 
Ali Elverdi 

Amasya 
Naci Altunay 

Çorum 
Ahmet Çimbek 

Madde 9 Fıkra 2 : 
Uyuşmazlık Mahkemesinin toplanmasına engel 

olacak sayıda Başkan ve üyenin reddolunması halin
de, toplanma sayısını koruyacak surette, ret istemle
ri, reddolunanların en kıdemsiz olanından başlana
rak incelenip karar bağlanır. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor 
mu efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Komisyon ka
tılıyor. Zaten bundan evvelki maddeye uygun bir dü
zenlemedir. Suiistimali önlemektedir ve çıkmazı hal
letmektedir. Bu sebepten önergeye katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, bu önergeye katı
lıyor musunuz? 

ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (İstan
bul) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon ve Hü
kümet katılıyor. 

Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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9 ncu maddeyi, Önergedeki değişik şekliyle oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum efendim : 

2. BÖLÜM 

Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurma Yolları ve 
İnceleme Kurulları 

Uyuşmazlık Çıkarma : 

Madde 10. — Uyuşmazlık çıkarma; adli, idari 
veya askeri bir yargı merciinde açılmış olan davada 
ileri sürülen görev itirazının reddi üzerine, ilgili Baş
savcı veya Başkanunsözcüsü tarafından görev konu
sunun incelenmesinin Uyuşmazlık Mahkemesinden 
istenmesidir. 

Uyuşmazlık çıkarma isteminde bulunmaya yetki
li makam; reddedilen görevsiz itirazı adli yargı ya
rarına ileri sürülmüş ise Cumhuriyet Başsavcısı, ida
ri yargı yararına ileri sürülmüş ise Danıştay Başka
nunsözcüsü, Askeri Adli Yargı yararına ileri sürül
müş ise Askeri Yargıtay Başsavcısı ve Askeri İdari 
Yargı yararına ileri sürülmüş ise Askeri Yüksek İda
re Mahkemesi Başkanunsözcüsüdür. 

Görev itirazının reddine ilişkin karara karşı iti
raz yolunun açık bulunduğu ceza davalarında ret ka
rarı kesinleşmeden uyuşmazlık çıkarma istenilemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Efendim, Komis
yondan bir sualim olacak. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Şimdi, bir «Zey

tinyağı Skandali» diye gazetelere geçen bir olay ol
du. Bu olay muallakta. Burada sayılan yargı mercii-
lerinden hiçbiri talepte bulunmadı. Adalet Bakanı 
böyle bir talepte bulunabilecek mi, bulunamayacak 
mı? Ve bunların imtinaı halinde, Adalet Bakanlığı
nın bu meselede en azından iştişari fonksiyonu ola
cak mı olmayacak mı? 

Bu hususlara sarahat getirmeyi düşünür mü, dü
şünmez mi Komisyon? 

Bu madde bu dediklerimi kapsıyor mu? Komis
yonun bunu cevaplandırmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Evet Sayın Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Efendim, za
ten bu madde metninde, hangi yargı yararına ise, 
onun müracaat edeceği yazılıdır. Bu işte Adliye Ba
kanının taraf olmadığı kanaatindeyim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Şimdi, zeytinyağı 
davasında yargı yararı yok Sayın Başkan. Bu durum
da muallakta kalacaktır. Bu madde ile çözümü nasıl 
bulacağız? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Çözümü Uyuş
mazlık Mahkemesi halledecektir. 

ŞENER. BATTAL (Konya) — Kim müracaat 
edecek Uyuşmazlık Mahkemesine? Adalet Bakanı
na... 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Yargıtay Baş
savcısı zaten... 

BAŞKAN — Amme hukuku tahmin ediyorum 
daha çok savcılara ve başsavcılara bunu verecektir. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Efendim, her
halde başsavcının yapması lazımdır. 

ŞENER BATTAL (Konya) — İmtina durumun
da denetim ne olacaktır? Olaya müdahale ne olacak 
noktasında, ben meseleyi bu manada ifade ediyorum, 
tenevvür ettim. 

BAŞKAN — Ettiniz. Teşekkür ederim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Söz veremem artık efendim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Hayır efendim, 

madde müzakeresi devam ediyor. 
BAŞKAN — Madde müzakeresi ama, Grup adı

na konuştunuz. 
ŞENER BATTAL (Konya) — 10 ncu madde da

ha yeni geldi. 
BAŞKAN — Şimdi sorulara geçildi. Çünkü mü

zakereler bitti. Söz isteyen olup olmadığını sordum. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Hayır sorulmadı 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sordum efendim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sual soruyordum. 

BAŞKAN — Zabıtta vardır. Sordum, «Söz iste
yen var mı» dedim, isteyen olmadı. 

Evet efendim, şimdi maddeyi, okunduğu şekliyle 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 11 'i okutuyorum : 
Uyuşmazlık Çıkarılmayan Haller : 
Madde 11. — Aşağıdaki durumlarda uyuşmaz

lık çıkarılmaz. 
a) Dava karara bağlanmış ve bu karar kesinleş

miş ise veya görevsizlik itirazını reddeden yargı ye-
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ri bu kararından dönerek görevsizlik kararı vermiş 
ve bu karar kesinleşmiş ise; 

b) Sulh, vazgeçme veya kabul ile dava sona er
miş ise, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

Madde 12'yi okutuyorum: 

Yargı Merciince Yapılacak İşlemler : 

Madde 12. — Görev itirazında bulunan kişi ve
ya makam, itirazın reddine ilişkin kararın verildiği 
tarihten, şayet bu kararın tebliği gerekiyorsa tebliğ 
tarihinden, itiraz yolu açık bulunan ceza davaların
da ise ret kararının kesinleştiği tarihten başlayarak 
15 gün içinde, uyuşmazlık çıkarılmasını istemeye yet
kili makama sunulmak üzere iki nüsha dilekçeyi iti
razı reddeden yargı merciine verir. 

Bu yargı mercii, dilekçenin bir nüshasını ve var
sa eklerini yedi gün içinde cevabını bildirmesi için 
diğer tarafa tebliğ eder. Tebligat yapılan taraf, süre
si içinde bu yargı merciine cevabını bildirmezse, ce
vap vermekten vazgeçmiş sayılır. 

Yargı mercii, kendisine verilen dilekçeyi, alınan 
cevabı ve varsa belgeleri ile birlikte görevsizlik iti
razının reddine ilişkin karar ile dayanağı belgenin 
asıl ve örneklerini, uyuşmazlık çıkarmak isteminde 
bulunmaya yetkili makama gönderir. 

Bir davada uyuşmazlık çıkarılması için yalnız bir 
kez başvurulabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Biberoğlu. 
MUSTAFA KEMÂL BİBEROĞLU (Çorum) — 

Değerli arkadaşlarım, tasarının 12 nci maddesinin 
3 ncü fıkrası metnine göre, «Yargı mercii, kendisi
ne verilen dilekçeyi, alınan cevabı ve varsa belgele
ri ile birlikte görevsizlik itirazının reddine ilişkin ka
rar ile dayanağı belgenin asıl ve örneklerini, uyuş
mazlık çıkarmak isteminde bulunmaya yetkili maka
ma gönderir» denmektedir. 

Evvela, bir belgenin hem aslını, hem de örneğini 
göndermenin yarar ve anlamı düşünülemeyeceğin
den, metindeki «asıl ve örnekleri»! ibaresinin «asıl 
veya örnekleri» şeklinde değiştirilmesi gerekmekte
dir. 

Diğer taraftan, görev itirazını reddetmiş olan 
mahkemenin, «İşbu ret kararına ıttıladan itibaren 
15 gün içinde, ilgili evrakın uyuşmazlık çıkarmaya 
yetkili makama şevkinden önce, geçtiğimiz 11 nci 

maddenin (a) bendinde yer alan bir müesseseye işler
lik imkânı sağlanmalıdır. Şöyle ki: Anılan 11 /a 
maddesine göre görevsizlik itirazını reddeden yargı 
yeri bu kararından dönerek görevsizlik kararı ver
miş ve bu karar kesinleşmiş ise, uyuşmazlık çıkarıla
mayacak idi. 

O halde 12/3 ncü madde öyle düzenlenmelidir 
ki, yargı mercii itiraz dilekçesi üzerine itirazı ret ka
rarını kaldırarak görevsizlik kararı verirse, ilgili ev
rakın Uyuşmazlık Mahkemesine şevkine gerek kal
masın. Böylece 11/a maddesiyle hâkime tanınan gö
revsizlik itirazını ret kararından dönebilme yetkisine 
işlerlik kazandırılmış ve Uyuşmazlık Mahkemesinin 
işleri azaltılmış olacaktır sanıyoruz. Bu amaçla hazır
lanan bir önergeyi Yüce Başkanlığa takdim edeceğiz. 
Bu önergede 3 ncü fıkra şöyle değiştirilmek isten
mektedir : «Yargı mercii itiraz dilekçesi üzerine ver
diği itirazı ret kararını kaldırarak görevsizlik kararı 
vermediği takdirde kendisine verilen dilekçeyi, alınan 
cevabı ve varsa belgeleriyle birlikte görevsizlik itira
zının reddine ilişkin karar ile dayanağı belgenin asıl 
veya örneklerini uyuşmazlık çıkarmak isteminde bu
lunmaya yetkili makama gönderir.»! 

Eğer Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet bunda 
mahzur görmüyorlarsa, Yüce Meclisçe kabulünü ri
ca edeceğiz. 

Saygılarımızla. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isteyen?... 

Yok. 
Madde üzerin'de bir önerge vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «Uyuşmazlık Mahkemesinin 

Kuruluş ve İşleyişi Hakkında» ki Kanun Tasarısının 
12 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif eyleriz. 

Çorum Bursa 
Mustafa Kemal Biberoğlu Ali Elverdi 

Bilecik Amasya 
Cemalettin Köklü Naci Altunay 

Ağrı Çorum 
Kerem Şahin Ahmet Çimbek 

Madde 12. — 

Fıkra 3. — «Yargı mercii, itiraz dilekçesi üzeri
ne verdiği 'itirazı ret kararını kaldırarak görevsizlik 
kararı vermediği takdirde kendisine verilen dilekçeyi, 
alınan cevabi ve varsa belgeleriyle birlikte görevsizlik 
itirazının reddine ilişkin kararı ile dayanağı belgenin 
asıl veya örneklerini uyuşmazlık çıkarmak isteminde 
bulunmaya yetkili makama gönderir.» 
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BAŞKAN — Evet Sayın Biberoğlu esas raporda 
imzası olduğu için değişiklik önergesi veremezdi, fa
kat önergede 5'ten fazla imza olduğu için önergeyi 
işleme koyuyoruz. 

Evet okunan önergeye Komisyon katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (İstan

bul) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Okunan önergeye Hükümet ve Ko
misyon katılıyor. Okunan önergeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddeyi kabul edilen önergedeki değişik şekliyle 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

13 ncü maddeyi okutuyorum : 

Uyuşmazlık Çıkarma İstemimde Bulunmaya Yet
kili Malkaim'ca Yapılacak İşlemler : 

Madde 13. — Uyuşmazlık çıkarma konusunda
ki dilekçe ile ekleri kendisine ulaşan yetkili makam, 
gerekirse gelen dilekçedeki veya eklerindeki eksiklik
leri tamamlattıktan sonra, uyuşmazlık çıkarmaya yer 
olmadığı sonucuna varırsa, dileğin reddine karar ve
rir. Bu karar, ilgili kişilere veya makama ve ilgili yar
gı merciine, hemen tebliğ olunur. Bu karara karşı 
hiçbir yargı merciine başvurulamaz. 

Uyuşmazlık çıkarılmasını gerekli gördüğü durum
larda yetkili makam, dilekçe ve eklerinin kendisine 
ulaştığı tarihten, şayet eksikleri tamamlatmak yoluna 
gitmiş ve bu erekle gönderdiği yazıları on gün geçme
den postaya vermiş ise eksikliklerin tamamlandığı ta
rihten başlayarak en geç on gün içinde düzenleyeceği 
gerekçeli düşünce yazısını, kendisine gönderilen di
lekçe ve ekleri ile birlikte Uyuşmazlık Mahkemesine 
yollar ve ayrıca Uyuşmazlık Mahkemesine başvurdu
ğunu ilgili yargı merciine hemen bildirir. 

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, düşünce yazısıy
la eklerini, görevsizlik itirazını reddeden yargı mer
ciine göre ilgili bulunan Başsavcı veya Başkanunsöz-
cüsüne tebliğ eder. Tebliği alan makam karşılık ver
mek isterse, yedi gün içinde yazılı karşılığını vermekle 
görevlidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

14 ncü madeyi okutuyorum: 
Olumsuz Görev Uyuşmazlığı : 
Madde 14. — Olumsuz görev uyuşmazlığı bu

lunduğunun ileri sürülebilmes'i için, adli, idari veya as
keri yargı mercilerinden ikisinin tarafları, konusu, 
maddi ve hukuki sebepleri aynı olan davada kendile
rini görevsiz görmeleri ve bu yolda verdikleri kararla
rın kesin veya kesinleşmiş olması gerektir. 

Bu uyuşmazlığın giderilmesi istemi, ancak davanın 
taraflarınca ve ceza davalarında ise ayrıca ilgili ma
kamlarca ileri sürülebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

15 ndi maddeyi okutuyorum: 
Yargı Merciine Yapılacak İşlemler : 
Madde 15. — Olumsuz görev uyuşmazlıklarında 

ilgili kişi veya makam, son kararı vermiş bulunan 
yargı merciine bu kararın kesinleştiği tarihten baş
layarak bir ay içinde iki nüsha dilekçe ile başvura
bilir. 

Yargı mercii, dilekçenin bir nüshasını hukuk dava
larında diğer tarafa, ceza davalarında ise sanığa, şa
yet başvuran sanık ise ilgili makama yedi gün içinde 
cevaplarını, varsa belgelerini de ekleyerek, vermek 
üzere tebliğ eder. 

Yargı mercii, cevapları aldıktan veya cevap süresi 
geçtikten sonra, evrakı, eğer süresinde cevap veril
memiş ise bunu da belirterek kendisi adli veya askeri 
adli yargı mercii olduğuna göre ilgili başsavcıya, 
idari yargı ve askeri idari yargı mercii olduğuna 
göre 'ilgili başkanunsözcüsüne yollar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum: 
Uyuşmazlık Mahkemesince Yapılacak İşlemler : 
Madde 16. — Evrakı alan Başsavcı veya Başka-

nunsözcüsü, dilekçede veya eklerinde eksiklik varsa 
tamamlattıktan sonra yedi gün içinde düzenleyeceği 
iki nüsha düşünce yazısıyla birlikte bunları Uyuşmaz
lık Mahkemes'ine gönderir. Uyuşmazlık Mahkemesi 
bu kararları, yedi gün içinde düşüncesini bildirmek 
üzere uyuşmazlıkta ilk karan vermiş bulunan yargı ye-
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rine göre ilgili Başsavcıya veya Başkanunsözcüsüne 
yollar. 

Cevap süresi geçtikten veya süresinde verilmiş ce
vap geldikten ve dilekçe yahut eki olan belgelerde ek
siklikler varsa taraflara veya yargı mercilerine bun
ları tamamlattıktan sonra mahkeme görevli yargı mer-
ciini belirten kararı verir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Olumlu Görev Uyuşmazlığı ve Uygulanacak Usul: 

Madde 17. — Olumlu görev uyuşmazlığı; adli, 
idari veya askeri yargıya bağlı ayrı iki yargı merciine 
açılan ve tarafları, konusu, maddi ve hukuki se
bepleri aynı olan davalarda bu yargı mercilerinin her 
ikisinin kendilerini görevli sayan kararlar vermiş 
olmaları, görev kararlarına karşı itiraz yolunun açık 
olduğu ceza davalarında bu kararların kesinleşmiş 
bulunması durumunda meydana gelir. 

Olumlu görev uyuşmazlığının çözülmesinde olum
suz görev uyuşmazlıklarına Miskin usul kuralları uy
gulanır. 

Uyuşmazlık mahkemesine başvurma istemini kap
sayan dilekçe veya yazı ile eklerini alan ilgili başsav
cı veya başkanunsözcüsü Uyuşmazlık Mahkemesine 
başvurunca, durumu her iki yargı merciine hemen 
bildirir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, Hü

kümetten soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Bu olumlu görev 

uyuşmazlığının Türkiye'de genel yargıda takriben 
miktarı nedir ve yıllar itibariyle böyle bir bilgiye sa
hipler mi? Uygulama nasıl bir görünüm arz etmek
tedir? Bu hususları soruyorum. 

BAŞKAN — Evet Sayın Hükümet? 
ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (istan

bul) — Sayın Başkan, kendilerine yazılı olarak bilgi 
veririz efendim. 

BAŞKAN — Yazılı olarak bilgi verilecektir. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
18 nci maddeyi okutuyorum : 
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarını Bekleme ve 

Sürelerin Durması : 
Madde 18. — Uyuşmazlık çıkarıldığı veya Uyuş

mazlık Mahkemesine başvurulduğu resmi yazı ile ken

dilerine bildirilen yargı mercii, Uyuşmazlık Mahke
mesince karar verilinceye kadar davanın görülmesini 
geri bırakır ve zamanaşımını süreleri ile öbür kanuni 
süreler veya hâkimin verdiği süreler, işin yeniden in
celenmesine başlanacağı güne kadar durur. Uyuşmaz
lık Mahkemesine başvurulduğunu bildiren yazının 
alındığı tarihten başlamak üzere üç ay içinde bu mah
kemenin kararı gelmezse yargı mercii olumlu uyuş
mazlıklar dışındaki durumlarda, davayı görmeye de
vam eder. 

Uyuşmazlık çıkarılması için başvurulacağı bildiri
lerek yargı merciinden davaya bakmasının ertelenme
si istenemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19 ncu maddeyi okutuyorum: 

Yargı Mercilerinin Uyuşmazlık Mahkemesine Baş
vurmaları : 

Madde 19. — Adli, idari, askeri yargı mercilerin-
dcn birisinin kesin veya kesinleşmiş görevsizlik ka
rarı üzerine kendisine gelen bir davayı incelemeye 
başlayan veya incelenmekte olan bir yargı mercii da
vada görevsizlik kararı veren merciin görevli olduğu 
kanısına varırsa, gerekçeli bir karar ile görevli mer
ciin belirtilmesi için Uyuşmazlık Mahkemesine baş
vurur ve elindeki işin incelenmesini Uyuşmazlık Mah
kemesinin karar vermesine değin erteler. 

Mahkemenin gerekçeli kararı ile gerekli görülecek 
belgeler, onanmış ikişer örnekleriyle, kararın verildi
ği tarihten başlayarak yedi gün içinde Uyuşmazlık 
Mahkemesine yollanır. Bu mahkeme, görevsizlik ve 
başvurma kararlarını veren iki yargı merciine göre 
ilgili bulunan başsavcı ve başkanunsözcüsüne, dü
şüncelerini yedi gün içinde bildirmek üzere, başvur
ma kararı ile eklerinin onanmış örneklerini yollar; 
şu kadar ki, uyuşmazlığın nedeni olan davada gö
rev konusundaki düşüncesini, daha önce (Temyiz in
celemesi dolayısıyla da olsa) bildirmiş bulunan baş
savcı veya başkanunsözcüsünden düşünce istenmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, bir 
sorum Var, 

BAŞKAN — Evet, buyurun efendim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, yük

sek delaletlerimizle aşağıdaki sorumun Sayın Adalet 
Komisyonu Başkanı (tarafından cevaplandırılmasını 
müsaadelerinize arz ederim.. 
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18 nci maddenin 2 nci fıkrasıyla 19 ncu madde 
arasında herhangi bir çelişki var mıdır? Tatbikatta 
ateamalara sebep olacak midir? 

Bu hususun Sayın Komisyon Başkanınca cevaplan-
dırıılmasını rica edeceğim, 

BAŞKAN — Evet Sayın Komisyon?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 
zaten 19 ncu maddeye henüz gelmedik, 

BAŞKAN — Efendini, 19 ncu madde okundu. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Ha, okundu; 
şim!di ikisi arasındaki çelişki var mı, yok mu? Zaten 
bunlar düzenlenirken bir uyum düşünülmüş ve ona 
göre düzenlenmiştir. Bize göre bir aykırılık, çelişki, ih
tilaf yoktur. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Uygulaması nasıl 
olacaktır? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Uygulamasını 
hâlkim düşünür. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür öderim. 
Maddeyi, okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Temyiiz İncelemesi Yapan Yargı Merdlerinin 

Uyuşmazlık Mahkemesine Başvurmaları : 
Madde 20. — Daha önce Uyuşmazlık Mahkeme

since yargı mercii belirtilmemiş olan bir davada tem-
yiz incelemesi yapan Yargıtay, Danıştay, Askeri Yar
gıtay veya Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, davanın 
adli, idarî veya askeri adli yargının görevli dışında 
olduğu kanısına varırsa, ineelediği.kararı bozacak 
yerde, incelemeyi erteleyerek yargı merdinin belirtil
mesi için Uyuşmazlık Mahkemesine başvurmaya ka
rar verebilir, 

Bu karar üzerine yukarıki maddenin ikinci fık
rasında gösterilen işlemler yapılır. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
21 nci maddeyi okutuyorum : 
Mahkemelerin Başvurmalarının incelenmesinde 

Uygulanacak Usul : 
Madde 21. — Yukarıki maddeler uyarınca 

mahkemelerin gönderdikleri işlerin incelenmesinde 
Uyuşmazlık Mahkemesince, başvurma süresine iliş
kin hüküm ayrık olmak üzere, olumsuz görev uyuş
mazlıkları ile ilgili usul kuralları uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum: 
Hukuk Davalarında Tedbirlerin Devamı, Sona 

Ermesi ve Uyuşmazlık Durumunda Tedbir Kararı 
Vermeye Yetkili Yargı Mercii : 

Madde 22. — Hukuk davalarında adli veya idari 
yargı mercilerince verilmiş bulunan ihtiyafti tedbir, 
ihtiyati haciz ve özelikle yürütmenin durdurulması 
kararları, Uyuşmazlık Mahkemesinin kararına kadar 
geçerli kalacağı gibi bu kararları veren yargı merdi
nin görevsizliğine ilişkin Uyuşmazlık Mahkemesi ka
rarlarının davacıya bildirilmesinden Sonra da, görevi 
belli edilen yargı merdince kaldırılmadıkça, 60 gün 
süre ile devam eder. 

Kendisine karşı tedbir kararı verilmiş bulunanın 
isteği üzerine, görev konusunda son kararı veren 
yargı merdi bu tedbirlerin kaldırılmasına veya değiş
tirilmesine karar verebilir. 

Süreye bağlı bir tedbir kararının birinci fıkrada 
anılan zamandan önce süresi dolarsa, göreve ilişkin 
son karan veren yargı mercii, kararı almış olanın 
İsteği île, ıtedbir süresini uzatabilir. 

Tedbir kararı bulunmayan bir işte, birinci fıkrada 
belli edilen süre içinde usulünce tedbir kararı ver
meye de görev konusunda son kararı veren yargı 
merdi, yetkilidir. 

Bu maddenin 2, 3 ve 4 ncü fıkralarında anılan 
karadan, uyuşmazlık çıkarma durumunda, görev
sizlik itirazını reddeden yargı merdi, yargı merdinin 
Uyuşmadık' Mahkemesine başvurması durumunda 
ise o yargı merdi verebilir, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
ŞENER BATTAL (Konya) — Söz İstiyorum Sa

yın Başkan, 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; «Hukuk davalarında tedbirlerin 
devamı, sona ermesi ve uyuşmazlık durumunda tedbir 
kararı vermeye yetkili yargı merdi», başlığıyla getiri
len 22 nci madde Hükümet teklifi olarak aynen şöyle 
itedvin 'edilmiştir : «Hukuk davalarında adli veya ida
ri yargı mercilerince verilmiş bulunan ihtiyati tedbir, 
ihtiyati haciiz ve özelikle yürümeniın durdurulması 
kararları, Uyuşmazlık Mahkemesinin kararına kadar 
geçerli kalacağı gibi, bu kararlan veren yargı merdi
nin görevsizliğine ilişkin Uyuşmazlık Mahkemesi ka
rarlarının davacıya bildirilmesinden sonra da, görevi 
belli edilen yargı merdince kaldırılmadıkça, altmış gün 
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süre ile devam eder. Kendisine karşı tedbir kararı ve
rilmiş bulunanın 'isteği üzerine, görev konusunda son 
karan veren yargı rnerdii bu tedbirlerin kaldırılması
nla veya değiştirilmesine karar verebilir. Süreye bağlı 
'bir tedbir kararının birinci fikrada anılan zamandan 
önce süresi dolarsa, göreve İlişkin son 'kararı veren 
yargı mercii kararı almış olanın isteğiyle, tedbir süre-
sinli uzatabilir. Tedbir kararı bulunmayan bir Sışte, 
birinci fıkrada belli edilen süre içinde usulünce tedbir 
kararı vermeye de görev konusunda son kararı veren 
yargı merdii yetkilidir. Bu maddenin 2, 3 ve 4 ncü 
fıkralarında alınan kararları, uyuşmazlık çıkarma du
rumunda görevsizlik itirazını reddeden yargı merdii, 
yargı m'erdi'inln Uyuşmazlık Mahkemesine başvurma
sı durumunda ise o yargı mercii verebillr.»ı Hükümet 
iteklifi böyle. 

«İçişleri Komisyonu bu teklifi değiştirmiş. Çelişki
yi burada ortaya koymaya mecburuz : «Hukuk da
valarında adli veya idari yargı mercilerince verilmiş 
bulunan İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve özellikle 
yürütmenin durdurulması kararlan Uyuşmazlık Mah
kemesinin kararına kadar geçerli kalacağı gibi, bu 
kararları veren yargı merciinin görevsizliğine ilişkin 
Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarını davacıya bildiril
mesinden sonra da görevi belli edilen yargı merciince 
kaldırılmadıkça 60 gün süre ile devam eder. Kendisi
ne karşı tedbir kararı verilmiş bulunanın isteği üze
rine, görev konusunda sön kararı veren yargı merdii 
bu tedbirlerin kaldırılmasına veya değiştirilmesine ka
rar verebilir. Süreye bağlı bir tedbir kararının birinci 
fikrada alınan zamandan önce süresi dolarsa, göreve 
ilişkin son kararı veren yargı mercii kararı almış ola
nın isteğiyle tedbir süresini uzatabilir. Tedbir kararı 
bulunmayan bir işte birinci fıkrada belli edilen süre 
içinde usulünce tedbir kararı vermeye de görev konu
sunda son kararı veren yargı mercii yetkilidir. Bu mad
denin 2, 3 ve 4 ncü fıkralarında alınan kararları uyuş
mazlık çıkarma durumunda, görevsizlik itirazını red
deden yargı merdii, yargı merdiinin Uyuşmazlık Mah
kemesine başvurması durumunda ise, o yargı mercii 
verebilir. 

Şimdi bu durumda, Milli Savunma Komisyonu, 
Hükümet tasarısının 22 nci maddesini aynen benim
semiş, Adalet Komisyonu ise, İbişleri Komisyonunun 
metnini aynen benimsemiş. Şimdi 2 maddeyi de ince
lerseniz, son derece önemli, hukukun temel prensip
leri istikametinde önemli uyuşmazlık vardır iki madde 
arasında. Komisyon bu çelişkiyi çözmek yerine, bu
na tedbir getirmek yerine, bu çelişkilerden birini ter
cih etmiştir. Köklü bir çözüm ortada yoktur. 

Kaldı ki, tatbikatta ihtiyati tedbirle, İhtiyati haciz 
kararları son derece değişik uygulamalara maruzdur. 
İhtiyati tedbir kararı veren mahkemenin bu ihtiyati 
tedbir kararını bir üst mahkeme, resmi talep olma
dan, normal tabii hâkim kavramına uygun olmadan, 
resen bozmak gibi bir durumla karşı karşıya kalmak
tayız. O zaman hukukun istikrarı zedelenecektir, (bir. 

İkincisi : İhtiyati haciz kararlan sabit statüler de
ğildir. İhtiyati hadiz kararı verilmiş bir mahkeme ka
rarı varken değerli arkadaşlarım; normal, farzedelim 
bir alacak hakkı üzerinde ihtiyati haciz var. Diğer bir 
alacaklı icraya müracaat ettiğinde kendi birindi de
recede alacaklı statüsünü icra karara bağladığında 'ih
tiyati haciz kararı kendiliğinden düşmektedir ve tat
bikatta Yarigıtayın müstakar içtihatlarından bunun 
örnekleri var ve ihtiyati haciz kararlarını bu manada 
Uyuşmazlık Mahkemesinin inceleyeceği boyutlarda 
ele almak ve bu maddenin muhtevası içinde ele almak 
yanlış olmuştur. 

Sonra 60 günlük bir süre tanınmıştır. Acaba bu 
İhtiyati tedbir veya ihtiyati h'acize siz hukuken kıy-
mtet izafe ediyorsanız, 61 nci gün bu izafe ettiğiniz 
kıymetten neden vazgeçiyorsunuz Devlet olarak? Bu 
kanunda bunu anlamak zordur. 61 nci gün, bu ihti
yati tedbiri, ihtiiyaiti hacizi tanımıyorum demesi aca
ba genel hükümlerin tahribatı manasına gelmez mi? 
Onları yok farzetmek değil midir? 

Ayrıca, bu yetkiler konusunda tenakuzlar vardır ve 
İçişleri Komisyonu metniyle hükümet tasarısı arasın
daki bu çelişkiyi makul esaslara bağlamlak yerine, İç
işleri Komisyonu metnini Adalet Komisyonu tercih 
etmiş, Milli Savunma Komisyonu da diğerini tercih 
etmiş ve makni bir kompozisyon yapılmamıştır. 

•Muhterem arkadaşlarım, o halde, komisyon, bu 
manada önergeler de varsa, maddeyi çekmeli. Kısa bir 
süre de olsa bu madde, bu kanunun, tabiri caizse mo
toru durumundadır. Bu kanunun çalışırlılığını tesis 
eden, onu kuran bir maddedir. Mümkünse, Komis
yon bu maddeyi çekmeli, iki metin arasındaki ciddi 
ihtilafı çözmeli ve hukuk prensiplerini koruyan bir 
kompozisyon meydana getirmelidir. Bu temennim son 
derece önemlidir. Komisyonun dikkate almasını ve bu 
hususu ciddi b|r şekilde değerlendirmesini rica ediyo
rum. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
DOĞAN GÜNEŞLİ (Kırşehir) — Sayın Başkan, 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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DOĞAN GÜNEŞLİ (Kırşehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Getirilen tedbir kararına ilişkin ve tedbir kararı
nın süresine ait bu maddelerde uygulamada hiç bir 
çelişki yoktur. Neden? Uyuşmazlık Mahkemesinin 
anagörevi, sadece görev uyuşmazlıklarında veya hü
küm uyuşmazlıklarında görevli mahkemeyi belli et
mekten ibarettir. Bunun haricinde, mahalli mahke
melerce ve uygulamada ihtiyati tedbir, biraz önce sa
yın arkadaşımız Şener Battal'ın bahsettiği ihtiyati ha
ciz ve idari yargıda da yürütmenin durdurulması ka
rarları vardır. 

ihtiyati tedbir kararı, hepimizin malumu olduğu 
üzere, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre, 
taraf, en az masrafla ve en seri şekilde tedbir kara
rını hangi mahkemeden alırsa ki, bu mahkeme bu 
ihtilafa bakmaya o gün için görevli olan mahkeme
dir - o mahkemeden isteyebilir. İhtiyati haciz kara
rını ise, görevli mahkemeden talep edebilir. Yürüt
menin durdurulması kararlarına, dava açıldıktan son
ra belli mercilerle Danıştay, Yüksek Askeri İdare 
Mahkemesi tarafından verilen kararlardır. Bu karar
ları verme yetkisi, kanunda adli yargıya müteallik 
işlerde adli mahkemeler, idari yargıya müteallik işler
de idari mahkemeler tarafından verilir. Uyuşmazlık 
Mahkemesinin sadece görev belli etmesi, görevi oldu
ğu için, verilen bu tedbir kararları üzerinde oynaya
maz ve bu tedbir kararlarının asıl mahkemesi olan 
bu mahkemeler tarafından değiştirilmesi, kaldırılma
sı bahis konusudur. 

Bir görevli yargı yeri belli edilene kadar, bu ka
rarı yeren mahkemelerin görevli olduğunu kabul et
mek, hukukun esas temelidir. Onun için, bunlar üze
rinde yapılacak değişiklikler ancak ve ancak o kararı 
veren mahkemeler tarafından veya Uyuşmazlık Mah
kemesince görev belli edildikten sonra, görevi belli 
edilen mahkeme tarafından verilecek kararlarla müm
kündür. 

60 günlük sürenin tanınmasının bizim anlayışımı
za göre bir gerekçesi vardır. Bu gerekçe şudur: Uyuş
mazlık Mahkemesi görevli mahkemeyi tayin etti; 
dosyanın, Uyuşmazlık Mahkemesinden görevli mah
kemeye gitmesi, görevli mahkemede duruşma günü 
tayin edilmesi, bugün için uygulamada asgari iki ay 
veya iki buçuk aylık süreyi öngörmektedir. Bunun 
karşılığında, mahkeme resen hiç bir dosyayı uygula
mada ele almamaktadır. Eğer biz bu süreyi tanımaz
sak, dün adli yargıda bakılan bir davanın görev se
bebiyle idari yargıya geçmesi anında, ya inceleme 

safhasını, veya tarafın talebini beklemek lazımdır. 
Öbür fıkrayla da, eğer taraf talep ederse, 60 günlük 
süre beklemeden dahi görevli mahkeme dosyayı tet
kik edecek ve tedbiri, haczi veya yürütmeyi durdur
mayı gereğinde kaldıracak veya değiştirecektir. Bu 
bakımdan, uygulamada bu maddeler arasında hiç bir 
çelişki yoktur, bu türlü oylanmasını ve müspet oy 
kullanılmasını grubum adına saygıyla rica ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneşli. 
Madde üzerinde başka söz isteyen? Yok. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.; 
Buyurun Sayın Biber oğlu. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Sayın Başkan, bir maruzatım var : İçtüzüğün 86 ncı 
maddesinin 2 nci fıkrasına göre işlem yapılmasını 
gerektiren, geçtiğimiz maddelerin birinde bir maddi 
hata olduğunu tespit ettim; izin verirseniz onu izah 
edeyim, komisyona geri verme kararı alınmasını ge
rektiriyor. 

BAŞKAN — Buyurun. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Değerli arkadaşlarım, özür dileyerek huzurunuzu iş
gal ettim. Geçtiğimiz 2 nci madde üzerinde verilen 
değişiklik önergesini huzurunuzda izah ettiğim sırada 
da açıkladığım ve zapta geçtiği üzere, bu maddede 
yer alan, komisyon üye sayısına ilişkin hiç bir deği
şiklik talep etmedik, sözkonusu olmadı. Yani, mad
denin başında zikredildiği gibi, «Bu mahkeme 1 Baş
kan, 6 asıl, 6 yedek üyeden ohışur» hükmü aynen 
metinde ve zabıtlarda geçti. Buna mukabil, aşağıda 
bu üyelerin nerelerden seçilip geleceği tadat edilir
ken, aynen belirtiyorum; önergedeki, «Danıştay Da
va Daireleri Başkan ve üyeleri» deyiminden sonra, 
«Bir asıl bir yedek üye Askeri Yargıtay Başkan ve 
üyeleri» sözünün maddi bir hata olarak takrire geç
mesi unutulmuş ve öylece de oylanmış bulunuyor. 
86 ncı maddenin 2 nci fıkrası, bu değişikliğin düzel
tilmesi için 2 nci maddenin Komisyona iadesini ve 
düzenlenecek şeklin tekrar oylanmasını mümkün kıl
maktadır. Sayın Başkandan ve Yüce Heyetinizden bu 
maddi yanlışlığın düzeltilmesine imkân tanınmasını 
istirham ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara).— Sayın Başka
nım, bu maddeyi geri istiyoruz. Düzenlemek üzere, 
eksikliğinin giderilmesi için, 
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BAŞKAN — Şimdi, geri verilemez de Sayın Ko
misyon, bu maddenin hatibin ifade ettiği şekilde dü
zeltilmesine katılıyor musunuz? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Hükümet? 

DEVLET BAKANI AHMET ŞENER (Trabzon) 
— Sayın Başkan, 2 nci fıkrasında «Kanun tasarı ve
ya tekliflerin Millet Meclisince kabulünü gerektire
cek oylamanın yapılmasından önce» olduğuna göre 
bu nedenle katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Efendim 2 nci maddeyi, İçtüzüğümüzün 86 ncı 

maddesinin 2 nci fıkrasına göre Komisyonca hazır
lanmış olan metni okutup, oylarınıza sunacağım : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Madde 2. — Mahkemenin kuruluşu «Uyuşmaz

lık Mahkemesi bir başkan ile altı asıl, altı yedek üye-

1. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, yabancı 
uyruklu sanatkârlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı 
Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı. (71397) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Ziya 

Müezzinoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına müsaadenizi istirham ederim. 

Saygılarımla. 
İzmir 

Şinasi Osrnıa 
Bir avuç mutlu azınlığı, eğlendirmek için, dünya

nın ve Avrupanın çeşitli ülkelerinden memleketimize 
getirtilen istanbul, Ankara, İzmir ve Adana güıbi bü
yük şehirlerimizin eğlence yerlerinde icrai sanat et-
melenine müsamaha edilen yabancı uyruklu şarkıcı, 
şantör ve şantöz, akrobat ve komedyenlere ödenen 
döviz, döviz sıkıntısı çeken memleketimiz için dik
kati çekecek kadar üzücüdür. Bu sebeple : 

den kurulur. Başkan, Anayasa Mahkemesince kendi 
asıl ve yedek üyeleri arasından seçilir. Bir asıl, bir 
yedek üye hukuk genel kuruluna katılan Yargıtay 
Başkan ve üyeleri, bir asıl, bir yedek üye. de ceza 
genel kuruluna katılan Yargıtay Başkan ve üyeleri 
arasından. Yargıtay Büyük Genel Kurulunca iki 
asıl, iki yedek üye, Danıştay Dava Daireleri Başkan 
ve üyeleri, bir asıl, bir yedek üye Askeri Yüksek 
İdare Mahkemesinin hâkim niteliğine sahip üyeleri, 
bir asıl bir yedek üye de Askeri Yargıtay Başkan ve 
üyeleri arasından, kendi genel kurullarınca seçilir.» 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzün 86 ncı maddesinin 
2 nci fıkrasına göre 2 nci maddede yapılan bu tashih 
şeklini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma süremizin dolması nedeniyle gündemde 
yer alan kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüş
mek için 6 . 2 . 1979 Salı günü saat 15.00'te toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.00 

1. Bugün memleketimizde yabancı memleketler
den getirtilmiş kaç tane yabancı uyruklu sanatkâr var
dır? 

2. Bu sanatkârlara >ödenen döviz miktarı nedir? 
3. Savurganlığı önlemek iddiasıyla İş başına gelen 

Hükümet bu savurganlığa neden ses çıkarmamaktadır? 
TC 

Maliye Bakanlığı 29.1.1979 
HAZMİİT : KDİD-GÎ 

Sayı : 593583-051/5-1-8450 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 20.12.1978 gün ve 7/397-2656/15970 sayılı 
yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen ve İzmir 
Milletvekili Sayın Şinasi Osma tarafından Bakanlığı
ma yöneltülen yazılı soru önergesi İncelenmlişltir. 

Hükümetimizin istikrar tedbirlerini uygulamaya 
koyduğu Mayıs 1978\Ien bu yana Bakanlığımca ya-

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 
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bancı sanatçılara döviz ödenmesine neden olacak izin 
verilmemiştik 

Bakanlığımdan izin almadıkları saptanan müesse
seler hakkında yasal 'kovuşturma yoluna başvurulmuş
tur. 

Bilgilerinize sunarım. 
Ziya Mtiezzüüoğlu 
Maliye Bakanı 

2. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, di? 
gezilere ilişkin Başbakandan sorusu ye Başbakan adı
na Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı ce
vabı. (7/410) 

Miılîet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmak üzere havalesini rica 
öderim. 

Saygılarımla, 
Muğla 

Ahmet Buldanlı 
1. Dış seyahatlerin 3 yılda bir kere yapılmasına 

dair alınan kararın sebebi nedir? Döviz tasarrufu ga
yesi 'ite de olsa Anayasanın tanıdığı seyahat hürri
yetinin bu suretle tahdidi suç değil midir? 

2. Ecevit Hükümetinin iktidara geldiği günden iti
baren, bugüne kadar dış seyahate çıkanların adedi 
nedir? (Hac için gidenler hariç) -

3, Turistik gezi, iş seyahati, resmi geziler adı al
tında sarf edilen dövizlerin miktarı nedir? 

4, Çağrılı veya çağrısız seyahatlerde Hükümet er
kânına ödenen döviz miktarı nedir? 

TC 
Maliye Bakanlığı 31.1.1979 

HAZMİİT : HZM 
Sayı : 593583-051-5-3-8842 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Muğla Milletvekili Sayın Ahmet Buldanlı tarafın

dan verilen ve Sayın Başbakan tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılması istenen soru önergesi ile ilgili 
cevabimiz aşağıda arz olunmuştur, 

1. Memleketimizin içinde bulunduğu ekonomik 
durum ve döviz olanakları dikkate alınarak 1978 yılı 
başlarında turistik amaçlı yurt dışına çıkışlar, döviz 
•tasarrufu amacıyla 2 yılda bir kez olmak üzere sınır
landırılmıştır^ 

•••»• mm>m* 

1 s 2 s 1979 O : 1 

Bu uygulama sonucunda 1978 yılında takriben 170 
milyon dolarlık döviz (tasarrufu sağlanmıştır. Diğer 
bir söyleyişle, süregelmekte olan döviz durumuna rağ-< 
men hiçbir önlemin alınmamış olması nedeniyle son 
senelerde devamlı menfi bakiye veren turizm kalemi 
ilk defa bu yılda küçümsenemeyecek büyüklükte müs
pet bakiye vermiştir. Böylece tasarruf edilen tutarlar 
memleketimizin son derece hayati ithal gereksinmele
rinin karşılanmasına tahsis edilmİştür.; 

Döviz oknaklarındaki kritik durum dikkate alı
narak turistik amaçlı dış gezilere döviz tahsisi sınır
lamalarına bu yılda devam olunmaktadır. Bu amaçla 
yurt dışı gezilerin 3 yılda bir yapılması kararlaştırıl
mıştır. Hastalık gibi zorunlu nedenlere dayalı dışa 
gidişlerde herhangi bir sınırlama yapılmamıştır, 

'Bu önlemle seyahat hürriyetinin kısıtlandığı sonu
cuna varılmaması gerekmektedir. Alınan önlemle ge
tirilen sınırlama turistik amaçla yurt dışına yapılacak 
geziler nedeniyle döviz tahsisinin her yurttaşımıza eşit 
olarak 3 yılda bir kez yapılabileceği şeklindedir. Bu 
ise mevcut döviz durumu sebebiyle ortaya çıkan bir 
zorunluluğun sonucu olmaktadır. Kaldı k!i, yurttaşla
rımıza hiçbir dönemde dilediklerince ve diledikleri 
sılklılkta bu amaçla döviz tahsisi yapılamamıştır. Her 
zaman döviz tahsisi açısından buna benzer sınırlı uy
gulamalar sürdürülmüştür. Örneğin 1977 yılındaki uy-* 
guiaımaya göre, turistik amaçlı yurt dışına çıkışlar her 
takvim yılında bir kez olarak sınıriandırıilmıştır. 

2, 1978 yılında turistik amaçla yurt dışına çıkarâ  
ların sayısı yaklaşık 60 bin olarak hesaplanmaktadır. 

3, 1978 yılında (Ocak - Kasım sonu itibariyle) 
27 milyon dolar turistik amaçlı geziler, 23 milyon do-

-Har iş gezilerine ve 5,1 milyon dolar da resmi geziler 
için döviz harcanmıştır, 

4, 3 ncü maddede arz edildiği gibi, resmî geziler 
için 1978 (Ocak - Kasım) yılında harcanan döviz 
miktarı 5 milyon dolardır. Resmi geziler için 1976 yı
lında 6,6 milyon dolar, 1977 yılında 6,3 milyon dolar 
döviz harcanmıştır. Bunun ne kadarının çağrılı ve ne 
kadarının çağrisız geziler için harcandığı hakkında bir 
ayırım yapmak mümkün olmamıştır. 

Bilgilerine saygı ile sunarım. 
Ziya Mütezzinoğlu 

Maliye Bakanı 

»+•« 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

43 NCÜ BİRLEŞİM 

1 . 2 . 1979 Perşembe 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

1. — Gensoru önergesi. 
2. — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre doğrudan 

^doğruya gündeme alınma önergeleri. 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar

kadaşının, anarşik olayların gerçek nedenler! ile alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 88 
adi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasma iliş
kin önergesi (10/27) 

2. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 10 
arkadaşının, Hükümetin işçi haklarıyla ilgili tutumu 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi, (8/9) 

3. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 
11 arkadaşının, iş kazalarının nedenleri ile alınması 
gereken önlemleri saptamak amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/29) 

4. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, İstanbul Valisinin icraatı konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

5. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Çalışma Bakanının tutumu konu

sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü* 
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırma» açılmasına ilişkin önergesi. (-10/31) 

6. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 9 ar
kadaşının, Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'ın 
Bakanlığı zamanında yakınlarına Kıbrıs'ta men
faat sağladığı iddialarını saptamak amacıyla Ana< 
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

7. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan 
ve 12 arkadaşının, demir tevzi ve tahsis işlerinde 
yolsuzluk yapüdığı iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştus< 
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/33) 

8. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 10 
arkadaşının, yurt dışında öğrenim yapan öğrenci
lerin sorunlarını saptamak amacıyla Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/34) 

9. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Demirci Eğitim Enstitüsünde meydana 
gelen olaylarla bu olaylar karşısında Milli Eğitim 
Bakanının tutumunu saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/35) 

1.0. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 
17 arkadaşının, Zonguldak - Ereğli Kömürleri İş
letmesinde yapılan tayin ve nakiller ile sonuçlarım 
saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/36) 

11. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 ar
kadaşının, Anamuhalef et Liderinin Kars Kalesine 
kızıl bayrak çekildiği iddiasını saptamak amacıyla 



Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/37) 

12. — Milli Selâmet Partisi Millet Meclisi Grupu 
Başkanı Necmettin Erbakan ve 12 milletvekilinin, 
hububat fiyatları ve destekleme alımları konusun
da Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir genel görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

13. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin Hakkâri yöresinde çarpışan ya
bancı M aşiretle ilgili tutumu konusunda Anayasanın 
88 nci, Milet Medıiısi içtüzüğünün 100 ve 101 nci 
madldeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/11) 

14. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, ilaç yokluğu konusunda Anayasanın 88 nci, 
MMeit Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 neü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/39) 

15. — istanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Çalışma Bakanının Bakanlığı ile ilgili tu
tumu konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi: (10/40) 

16. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu ve, 
11 arkadaşının, Edirne Eğitim Enstitüsü yangım ne
denleri ve diğer eğitim enstitülerinin eğitim, öğretim 
ve yönetim durumlarını saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/41) 

17.. — Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı ve 9 
arkadaşının, Antalya Belediye Başkanının tutum ve 
davranışları hakkında Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/42) 

18. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 15 
arkadaşının, Tariş ve iştiraklerinde yasa dışı uygu
lamalar yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/43) 

19. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sanoğlu ve 
9 arkadaşının, özel sektöre ait bir kömür işletmesine 
Enerji ve Tabii Kaynaklar ve SosyaJ Güvenlik Bakan
larınca yasa dışı olanaklar sağlandığı iddiasını sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtü

züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

20. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin ve 9 ar
kadaşının, Milli Eğitim Bakanının Balıkesir Necata 
Eğitim Enstitüsü ile ilgili tutum ve davranışları hak< 
kında Anayasanın 88 nci, MiUet Meclisi İçtüzüğünün 
1Q2 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/45) 

21. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 9 arka
daşının, Edirne Gümrüğünde meydana geldiği iddia 
edilen bir kaçakçılık olayını ve sorumlularım sapta-* 
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi Iç-§ 
tüzüğünün 102 ve 103 noü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 

22. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref-
oğlu ve 9 arkadaşının, Uşak Eğitim Enstitüsünde bazı 
öğrencilere baskı yapılarak öğrenimden alıkonulduğu 
iddiasını saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya* 
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner-i 
gesi. (10/47) 

23. — Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Ulu-
bahşi ve 10 arkadaşının, haşhaş ekimi ve taban fiya
tı politikası konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/49) 

24. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, bazı valilere baskı yapıldığı konusunda, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meçlisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/12) 

25. — Samsun Milletvekili t Etem Ezgü ve 10 
arkadaşının; içişleri Bakanının, kolluk kuvvetlerinin 
güvenliği konusundaki tutumu hakkında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/13) 

26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; kamulaştırılan Bafa Gölünün halkın yara^ 
rina tahsis edilmediği iddiasını saptamak amacıyla, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü makjdelied uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/50) 

27. — Manisa Milletvekili Sümer Oral ve 9 ar« 
daşuun; Tekel Genel Müdürlüğünce Manasa - Kırka
ğaç ilçesine yapılan tuz tahsislerinde ayrıcalık yapıl
dığı yolundaki iddiaları saptamak amacıyla Anaya-



sanın 88 noi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi .(10/51) 

28. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal ve 9 ar
kadaşının; 4 . 1. 1979 ve 9 . 1 . 1979 tarihlerinde mey
dana gelen tren kazalarının gerçek nedenleri ile bu 
konıjda alınacak önlemleri saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci. Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/52) 

29. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşının, TÖB - DER'in yasa dışı faaliyetleri konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/14) 

<5 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, anar
şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/24) 

2. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, basın 
toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan 
dan sözlü soru önergesi.- (6/25) 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref -
oğlu'nun, Kahramanmaraş Adalet Partisi il ve ilçe 
binasına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanındar 
sözlü soru önergesi. (6/30) 

4. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, gö
revden alınan genel müdürlere ilişkin Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/31) 

5. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın 
anarşik olayların önlenmesinde polis yerine askeri 
birliklerin kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanındar 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

6. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun. 
yüksek dereceli bazı emniyet mensuplarının görevden 
alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/33) 

7. — Niğde Milletvekili Sadi Somımcuoğlu'nun 
ilköğretim müfettişlerinin durumuna ilişkin Milli Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/34) 

8. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun. 
bazı öğrenci yurtlarının aranmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

9. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, İstan
bul valisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerges; 

(6/37) 

10. — Çorum Milletvekili Mustafa Kemal Biber-
oğlu'nun, kanuni faiz oranlarının yükseltilmesine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/38) 

11. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevher'in, 
Fiskobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki Danıştay 
<ararına ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru öner 
jesi. '6/41) 

12. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
jğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/42) 

13. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa 
ığlu'nun. Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları 
ıa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/43) 

14. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, ya
bancı uyruklu kadınlarla evli Dışişleri Bakanlığı men 
uplan bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Baka-
undan sözlü soru önergesi (6/45) 

15. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 2022 
«ayılı Kanunun uygulamasına ilişkin Maliye Baka 
nından sözlü soru önergesi. (6/44) 

16. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Diya
net tşleri Başkanlığında görevden alınan müfettişlere 
Hşkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

17. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, «Kurta-
ılmış Bölge» deyimine ilişkin Başbakandan sözlü 
<oru önergesi. (6/601) 

18. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Hükü-
netin dış politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından 
«özlü soru önergesi. (6/61) 

19. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
\ğrı Eğitim Enstitüsü Müdürüne ilişkin Milli Eğitim 
^akanından sözlü soru önergesi. (6/129) (*) 

20. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın. 
TİSK'in yapacağı 1 Mayıs gösterilerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/62) 

21. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in Ak-
leniz Gübre Fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
«oru önergesi. (6/130) (*) 

22. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
n. Dünya Bankası Başkanı Mc. Namara'nın ziyare-

fine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/63) 
23. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 

ıtı, Türkiye Elektromekaniik Sanayi Anonim Şirketine 
lişkin İşletmeler Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/64) 

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü so 
rüya çevrilmiştir. 



24. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş'ın, 
Gümüşhane Adalet Partisi Merkez tlçe Başkanının 
gözaltına alınış nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/66) 

25. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
Ankara Valisine ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi, (6/67) 

26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye - Nato ilişkileri ile SSC Birliği Genel Kur
may Başkanının Türkiye'yi ziyaretine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/68) 

27. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Hükümet üyelerinin dış seyhatlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/70) 

28. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan' 
in, Mersin 4 ncü Gübre Kompleksinin ihalesine iliş
kin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/71) 

29. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili beyanına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/72) 

30. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
işçi sağlığı ve iş emniyetine ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/73) 

31. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın 
1 Mayıs'ta DtSK tarafından düzenlenen gösterilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74) 

32. — Gaziantep Milletvekili Cengiz Gökçek'in, 
1 Mayıs gösterileri nedeniyle yaptığı açıklamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/75) 

33. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 
Ereğli Kömürleri İşletmelerinden emekliye ayrılan iş
çilerin kıdem tazminatlarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/77) 

34. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
Kıbrıs Türk Federe Devletinin Danışmanına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131) (*) 

35. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
1 Mayıs gösterilerine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/78) 

36. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Ba
yındırlık Bakanının demecine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/79) 

37. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Ba
demler Köyü Benzin İstasyonunun hizmete açılışına 
ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/80) 

38. — Muğla Milletvekili Ahmat Buldanlı'nın, 
toplu sözleşmelerle ilgili beyanına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81) 

39. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, orta de
receli okullardan ahlak derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/82) 

40. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bir 
kısım emniyet mensuplarının özel koruyucu olarak 
görevlendirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/83) 

41. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, orta 
dereceli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı 
iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/84) 

42. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'nın, 
anarşik olayların soruşturmalarını yapan görevlilerin 
başka illere tayin edildiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/85) 

43. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
YSE Genel Müdürlüğünde bir kısım işçilerin siyasi 
nedenlerle işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Köy iş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/86) 

44. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, orta 
dereceli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/87) 

45. — Sivas Milletvekili Ali Gürbiiz'ün, orta de
receli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/88) 

46. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, bazı müzelerin cami haline getirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/90) 

47. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, öğ
renci yurtlarıyla ilgili beyanlarına ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

48. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Kültür Bakanlığının «Seçme Kuruluna» seçilen kişi
lere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/92) 

49. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Gazi-
Eğitim Enstitüsü öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/93) 

50. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Be
den Terbiyesinde görevli bir kişiye ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/94) 



51. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
kurumlarda din ve ibadet hürriyetlerinin kısıtlandığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/95) 

52. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
polis derneklerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

53. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, 
mayınlı sınır topraklarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru Önergesi. (6/132) (*) 

54. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Dev
let lojmanlarında oturanların senatör ve milletvekili 
olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/98) 

55. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin iline bağlı ilçelerin sağlık hizmet
lerine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
gözlü soru önergesi. (6/99) 

56. — İstanbul Milletvekili Nihat Kaya'nın, Hü
kümetin kuruluşundan bugüne kadar ertelenen grev
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/133) 
( * ) • 

57. — Ankara Milletvekili Mustafa. Başoğlu'nun, 
Anadolu Ajansında çalışanların sosyal haklarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/10O) 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Yusuf öz-
baş'ın, işkence iddialarına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/101) 

59. — Kastamonu Milletvekili I. Hilmi Dura'nın, 
Kastamonu Cide Lisesinde bazı öğretmenlerin ka
nunsuz işi bırakma eylemine katıldıkları iddiasına iliş
kin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/134) (*) 

60. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu' 
nun, abone olunan bazı dergi ve gazetelere ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru Önergesi. (6/135) 
(*) 

61. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Töb-Der-
in Boîu'daki icraatlarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/136) (*) 

62. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art
vin - Şavşat kazasında meydana gelen olaylara iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/102) 

63. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Bayındırlık Bakanlığında çalışan bir memura işkence 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir,, 

yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/103) 

64. — istanbul Milletvekili Turan Kocal'm, Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri ile iHgü 
beyanına ilişiklin Bayındırlık Bakanından sözlü soru 
önergesi, (6/104) 

65. — Sivas Milletvekili Tevfik Koraltan'ın, Sivas 
Divriği Ulucami Müzesi soygununa ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/105) 

66. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
memurlara rapor verilmemesi için sağlık kurullarına 
ve doktorlara baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/106) 

67. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, em
niyet teşkilatındaki tayin ve nakillere ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/107) 

68. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Rize 
- Pazar Kız Meslek Lisesi mezuniyet gününde ahlâk 
dışı olaylar olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/137) (*) 

69. — Balıkesir Milletvekili ilhan Aytekin'in, 
19 Mayıs Bayramı ile ilgili beyanına ilişkin Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/138) (*) 

70. — Elazığ Milletvekili Rasim Küçükel'in, Ela
zığ'da meydana gelen olaylara ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/108) 

71. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, yaban
cı iki aşiretin çarpıştığı iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/109) 

72. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin Ovasının sulanması ile ilgili çalış
malara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/110) 

73. — Konya Milletvekili Agâh Oktay Güner'in, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarın» ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/111) 

74. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
22 Haziran günü televizyonda kullanılan bir cümle 
ye ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/112) 

75. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
eski sıkıyönetim komutan ve görevlilerinin can gü
venliklerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/113) 

76. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, btle-
diydere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/114) 



77. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Toplum
sal kalkınmada Gençlik projesine» ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/115) 

78. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Ah
lat Orduevinde meydana gelen bir olaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/116) 

79. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Sivas 
Divriği ilçesi Ulu Cami soygun olayına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/117) 

80. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
1 . 1 . 1978 ile 1 .. 7 . 1978 tarihleri arasında yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/150) (*) 

.81. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un Hac ile 
ilgili olarak alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/151) (*) 

82. — îzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, Mont
rö'de yapılan görüşmeler sırasında, otel salonunda 
bulunan antik bir heykelin Başbakana refakat eden
ler tarafından kırıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/152) (*) 

83. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bazı 
tarihi eserlerin Kariye Müzesinden çalınmasına ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü v soru önergesi. (6/118) 

84. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Kü
ba'da yapılan, Dünya Komünist Gençliği Toplantısı
na CHP'den bir parlamenterin katıldığı iddiasına iliş
kin, Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119) 

85. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gözal
tına alınan kişilere ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

86. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Balı
kesir Cezaevinde meydana gelen olaylara ve sorumlu 
larına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/121) 

87. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun, 
Çankırı YSE Müdürüne ilişkin Köy işleri ve Koope-
tifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/183) (*) 

88. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu 
nun, TÖB - DER üyesi öğretmenler ile TÖB - DER 
Genel Kurul toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/122) 

89* — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/153) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

90. — istanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
1 . 1 . 1977 ile 15 . 9 . 1978 tarihleri arasında mey
dana gelen anarşik olaylara ve sonuçlarına ilişkin iç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/155) (*) 

91. — istanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
1 . 1 ' . 1978 ile 1 . 9 . 1978 tarihleri arasında yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/156) (*) 

92. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
italya ile yapılacak milli futbol karşılaşmasına iliş
kin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/123) 

93. — Gaziantep Milletvekili, Ekrem Çetin'in, 
1 . 1 . 1978 tarihinden itibaren yapılan tayin ve na
killere ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/158) (*) 

94. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, içiş
leri Bakanının-, MHP istanbul il Başkanının öldürül
mesinden sonra verdiği beyanata ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/161) (*) 

95. — istanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/162) (*) 

96. — Konya Milletvekili Şener Battal'm, haşhaş 
ekiminin kısıtlanması kararına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/124) 

97. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, anar
şi konusundaki tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/163) (*) 

98. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Umut 
Gazetesine verilen resmi ilanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/164) (*) 

99. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şe-
refoğlu'nun, Bakanların yurt dışı seyahatlerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/165) (*) 

100. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 
31.10.1978 günü meydana gelen anarşik olayların fail
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/166) (*) 

101. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Ba
yan Rahşan Ecevit'in Doğu Anadolu gezisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/169) (*) 

102. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Sağmalcılar Cezaevinden 13 tutuklunun kaçmasına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/126) 

103. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaş-
maz'ın, pahalı petrol alındığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/170) (*) 
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104. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılan CHP'li 
üyelerin harcırahlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/171) (*) 

105. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Amerika seyahatinize katılan heyete ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/173) (*) 

106. — Burdur Milletvekili Ahmet Saym'ın, Ba
kanlıkta görevli bir memureye ilişkin Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/127) 

107. — İstanbul Milletvekili Nihat Kaya'nın, top
lu sözleşmelerden doğan birikmiş hakların ödenme
diği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/184) (*) 

108. — Burdur Milletvekili Ahmet Saym'ın, Dış
işleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal toplantısı
na katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/185).. (*) 

.109. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, Hükümetin işbaşına gelmesinden sonra yapılan 
tayin ve nakillere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/186) (*) • 

110. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gö
revden alınan bir emniyet mensubuna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) (*) 

111. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
bakanların yurt dışına yaptıkları resmi gezilere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. 6/187) (*) 

112. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
kurt'un, Dışişleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal 
toplantısına katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/139) 

113. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art
vin Halkevi Derneği Başkanına ilişkin İçişleri Baka 
nından sözlü soru önergesi. (6/140) 

114. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz'un, 
indirimli gazete kâğıdına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/199) (*) 

115. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TV'de gösterilen bir filme ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/141) 

116. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, özel oto
ların kısıtlı kullanılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/142) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir, 

117. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Bolu ilin
de ilk ve orta dereceli okulların izinsiz olarak tatil 
edildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/200) (*) 

118. — Trabzon Milletvekili İbrahim Vecdi Ak-
sakal'ın, eğitim enstitülerinin durumlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/201) (*) 

119. — Urfa Milletvekili Salih Özcan'ın, Cidde 
Büyük Elçiliği birinci kâtibine ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

120. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Keskin Lisesindeki Atatürk'ü anma törenine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/143) 

121. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
kömür üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) 

122. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, Ame-
rika'daki bir Türk doktoru ile ilgili gazete haberine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi* 
(6/145) 

123. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, İs
tanbul'da ortaya çıkarılan silah deposuna ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/146) 

124. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
toplu sözleşmelerle sağlanan artış farklarının öden
memesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/147) 

125. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, ceza
evinde çekimi yapılan bir TV filmine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) 

126. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, fakül
te ve yüksekokullardaki öğrencilerin can güvenliğine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/149) 

127. -^ Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, İs
tanbul Milletvekili Turan Koçal'ın ikametgâhına ya
pıldığı iddia edilen saldırıya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/159) 

128. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, hava kir
liliğinin önlenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. (6/160) 

129. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Sağmalcılar Cezaevinden kaçan 5 tutukluya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/167) 

130. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu' 
nun, Sıkıyönetim Mahkemelerine yapılan atamalara 
ilişkin Başbakan ve Milli Savunma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/168) 



131. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, yabancı 
ülkelere yapılan resmi gezilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/174) 

132. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, is
tanbul . Bakırköy Halkevine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/175) 

133. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, TRT'nin 
yabancı din adamlarıyla ilgili yayınına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/176) 

134. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Türk Si
lahlı Kuvvetlerine uygulanan Tam Gün Yasasına iliş
kin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/177) 

135. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, Ye
nişehir Sağlık Koleji öğrencilerine ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/178) 

136. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, hü
küm giymiş bir kişinin tayin edildiği yolundaki iddia
lara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/179) 

137. — tstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Halk
evleri Genel Kurul toplantısına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/180) 

138. — tstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Af-
yonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan ta
yine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/181) 

139. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, An
talya sahillerindeki turistik tesislere ilişkin Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/182) 

140. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanının Paris gezisi ile ilgili ba
sında çıkan haberlere ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/188) 

141. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, B. 
Alman eski Bakanı Horst Bhmke'nin ziyaretine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/189) 

142. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, der
nek' bildirilerinin Ordu Belediyesince yayınlanmasına 
ilişkin Yerel Yönetim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/190) 

143. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, si
yasi faaliyet gösteren derneklere ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/191) 

144. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Libya'da çalışan işçilerimize ilişkin Çalışma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/192) 

145. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Ankara Sıkıyönetim Mahkemesine ilişkin Başbakan ve 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/193) 

146. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, gö
revden alınan konservatuvar öğretmenlerine ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/194) 

147. — Nevşehir Milletvekili ibrahim Ethem 
Boz'un, Ürgüp - Taşkınpaşa Köyü muhtarının öldü
rülmesine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/195) 

148. — Nevşehir Milletvekili ibrahim Ethem 
Boz'un, Ürgüp ilçesindeki haşhaş ekimine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/196) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
X 1. — Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluş ve 

işleyişi hakkında kanun tasarısı ve Trabzon Millet
vekili Lütfi Göktaş ve 2 arkadaşı ile Sivas Milletve
kili Azimet Köylüoğlu'nun aynı mahiyette olan ka
nun teklifi ve İçişleri, Milli Savunma ve Adalet ko
misyonları raporlar». (1/108, 2/221) (S. Sayısı : 131) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1978) 

2. — • Baha Altuğ Altınay'ın, özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/155) 
(S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

3. — Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi hakkın
daki Kanunun 3, 23 ve 28 nci maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu 
raporu. (1/113) (S. Sayısı : 265) (Dağıtma tarihi : 
3 . 1 . 1979) 

X 4. — Bazı vergi kanunlarında değişiklik yapıl
masına ilişkin kanun tasarısı ve Plan Komisyonu ra
poru. (1/126) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
M . 5 . 1978) 

5. — İsparta İli Yayla mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay)' 
n ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/86) (S. 
Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

6. — Yalvaç ilçesi, Debbağlar Mahallesi, Hane 21 
le nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emine'den doğma 
! .2.1956 doğumlu Hüseyin Çaylı'nın, ölüm cezasımn 
/erine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
\dalet Komisyonu raporu. (3/85) (S. Sayısı : 13) 
Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

7. — Malatya, Merkez İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 
Kane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de k <yıtlı Hacıbekir 
oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer öner' 
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in, TCK'nun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/87) (S. Sayısı : 14) (Da 
ğıtma tarihi: 14.2.1978) 

8. — Hendek ilçesi, Aşağıçalıca Köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe 
Şerife'den olma 25.10.1945 doğumlu Sabri Altay hak
kında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/88) (S. Sayısı : 
15) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

9. — Dursunbey İlçesi, Naipler Köyü, Hane 15'de 
kayıtlı Yusuf oğlu §ekibe'den olma 25.1.1947 doğum 
lu Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirilme 
sine dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1978) 

10. — Korkuteli İlçesi, Yazır Köyü, Hane 92, Cilt 
5703, Sayfa 34'de kayıtlı ismail oğlu Düriye'den ol
ma Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlu'nun 
ölüm cezasının yeline getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/205) (S. 
Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

11. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının af
fına dair kanun teklifinin reddi hakkında C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/360; G Senatosu : 
2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Sen:tc*ı S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . VJ7Ü) 

12. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibra-
himoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge
çici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1136 
sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasa
sının geçici 17 nci maddesinin 1238 say ıh Yasa ile 
değişik son fıkrasının kaldırılmasına dair yasa öne
risi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/315, 2/289, 2/334) 
(S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 28.2.1978) 

13. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 2/359; C. Senatosu : 2/81) (M. Mecli
si S. Sayısı : 50; C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıt
ma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

14. — C. Senatosu Balıkesir eski Üyesi Mehmet 
Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret- ve Sanayi Odaları, 

«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu-
cıun bazı maddelerini değiştiren kanun teklifinin red
dine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Mec
lisi Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 2/390; C. Senatosu : 2/282) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 1374 
ve 1374'e ek} (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

15. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifinin reddine dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/363; C. Senatosu ; 
2/118) (M. Meclisi S. Sayısı : 52; C. Senatosu S. Sa
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 Î 2 , 1978) 

16. —r- C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesi
nin 2 ve 4 ncü bentlerinde değişiklik yapılmasına iliş
kin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/313) 
(S. Sayısı : 53) (Dağıtma tarihi : 28'. 2. 1978) 

17. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesi
nin 2 neİ fıkrasında değişiklik yapılmasına ilişkin 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/312) 
(S. Sayısı : 54) (Dağıtma tarihi : 28 ? . 1978) 

18. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 2 nci mad
desine bir bent eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/321) (S. Sayısı : 60) 
(Dağıtma tarihi : 7 .3 .1978) 

19. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
445 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/338) (S. Sa
yısı : 61) (Dağıtma tarihi : 7 .3 .1978) 

20. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ile 455 
nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/322, 2/328) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 
7 ,3 .1978) 

21. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
4367 sayılı Ordu mensuplarıyla, Emniyet Umum Mü
dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıım-
da çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkındaki 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
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Gündeme alınma önergesi. (2/262) (S. Sayısı : 67) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 3 . 1978) 

22. — Çalışma eski Bakanı Ali Rıza Uzuner'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetve 
ündeki Emine Şinik'e ait 2510 sayılı Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazrsı ile C. Senatosu Başkanlı 
ğı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge 
reğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi 
5/6; C. Senatosu : 4/168) (M. Meclisi S. Sayısı : 69 
C. Senatosu S. Sayısı : 378, 378'e 1 ve 2 nci ek) (Da 
ğıtma tarihi : 7 . 4 . 1978) 

23. — Maliye eski Bakanı Mesut Erez'in, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 
tarih ve 8 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 883 sa 
yılı Hicriye İlker'e ait Kararın tatbik edilemeyeceği 
ne dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/8; C. Senatosu : 
4/191) (M. Meclisi S. Sayısı : 75; C. Senatosu S. Sa
yısı : 389, 389'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
24 , 4 ,. 1978) 

24. — Milli Savunma eski Bakanı llhami Sancar' 
in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunu?) 
21 . 6 . 1973 tarih ve 159 sayılı Haftalık Karar Cet 
velindeki 19065 saydı Bekir Şirin'e ait Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/9; 
C. Senatosu : 4/166) (M. Meclisi S. Sayısı : 76; C. Se
natosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihi: 24 . 4 . 1978) 

25. — Konya Milletvekili Şener Battal ile İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, 1 Mart 1926 
tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 427 
ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Konya Milletvekili Şener Battal'ın aynı Ka
nunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 
25 . 4 . 1978) 

26. — Süleyman oğlu 1942 doğumlu Süleyman Özel' 
in özel affına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddedilen metni hakkında C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca kabul edilen metne dair 
M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
2/288; C. Senatosu : 2/126) (M. Meclisi S. Sayısı : 

6'ya 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 767) (Dağıtma 
tarihi: 2 6 . 4 . 1978) 

27. — C. Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali Arı-
kan'ın, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu raporu. (2/106) (S. Sayısı : 81) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 4 . 1978) 

28. — Nuri Sayın'ın, özel affına dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince reddedilen metni hakkında C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ka
bul edilen metne dair M. Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi ; 2/348; C. Senatosu : 2/127) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 7'ye 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 765) (Dağıtma tarihi : 26.4.1978) 

29. — Rize Milletvekili Yılmaz Balta'nın, 657 nu
maralı Kanunun 1897 numaralı Kanunla değişik 36 ncı 
maddesinin Ortak Hükümler (A) bendinin (2) numa
ralı altbendinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/554) (S. Sayısı : 97) (Da
ğıtma tarihi : 10 . 5 . 1978) 

30. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu üe An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 5 . 1 . 1961 ta
rihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
5 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonları ra
porları. (E/394) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1978) 

31. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Hüsamettin Çelebi ve 7 arkadaşının, 359 sayılı 
TRT Kanununun 29 . 2 . 1972 tarih ve 1568 sayılı 
Kanunla değiştirilen 47 nci maddesinin değiştirilme
sine ve bu Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/130) (S. 
Sayısı: 108) (Dağıtma taribi: 18 . 5 . 1978) 

32. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, Fah
rettin Dönertaş'ın özel affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/532) (S. Sayısı : 109) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1978) 

33. — 1475 sayılı tş Kanununa bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ile Ankara Milletvekili 
Semih Eryıldız ve Sivas Milletvekili Azimet Köylü-
oğlu'nun, aynı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu 
raporu. (1/132, 2/470) (S. Sayısı : 110) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 . 1978) 

34. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Hüsamettin Çelebi'nin 1 . 3 . 1926 tarih ve 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve Adalet Ko-
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misyonu raporu. (2/287) (S. Sayışı : 112) (Dağıtma ta
rihli : 7 , 6 . 1978) 

35. — Tokat - Merkez ilçesi Sof yon Mahallesi Ha
ne : 103, Cüt : 2-A, Sayfa : 119'da kayıtlı Mehmet 
oğlu Meliha'dan olma ve 25 , 9 . 1957 doğumlu 
Ednan Kavaklı'rnn, Türk Ceza Kanununun 450/9 ncu 
maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru, (3/316) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarihi : 
7 . 6 , 1978) 

36. — Ali Ulusoy'un özel affına dair kanun tasa
rısı ve Adıalıat Komisyonu raporu. (1/138) (S. Sayısı : 
119) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

37. — Mehmet oğlu 1933 doğumlu Şerif Darak'ın, 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adakıt Komisyonu 
raporu. (1/127), (S. Sayısı : 120) (Dağıtma tarihi : 
14 . 6 .1978) 

38. — Veli oğlu 1955 doğumlu Baki Güneş'in özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru. (1/129) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 

39. — Mehmet oğlu 1946 doğumlu Akif Çahk'ın, 
özel affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu, (1/96) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 

40. — ismail Niyazi Aksoy'un özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/139) 
(S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

41. — Demir oğlu 1956 doğumlu Mehmet Emin 
TambaAçeci'niın özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu. (1/128) (S. Sayısı : 124) 
(Dağıtma tarihi ; 14,6.1978) 

42. — Kütahya Milletvekili Nizamettin Çoban ile 
34 arkadaşının, 20 - 21 Mayıs 1963 olayları dolayı
sıyla Harp Okulundaki öğrenimlerini tamamlaya-
mayarak ayrılan askeri öğrencilerin okulda geçen sü
relerinin borçlanmaksızın fiili hizmet sürelerine ila
vesi hakkında kanun teklifi ve Milli Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (2/533) (S. Sayısı : 126) 
(Dağıtmatarihi : 15.6.1978) 

43. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 15 Ma
yıs 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Zi
raat Odaları Birliği Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve Kanuna bazı hükümler eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy iş
leri Komisyonu raporu, (2/399) (S. Sayısı : 128) (Da
ğıtma tarihi: 19 . 6 , 1978) 

44. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi, Ragıp Üner ve 
Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ite Ankara Mil
letvekili Semih Eryıldız'm, 1580 sayılı Belediye Ka

nununa bazı maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifi ve içişleri Komisyonu raporu. (2/227) (S. Sayı
sı : 130) (Dağıtma tarihi: 19.6.1978) 

45. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 1765 
sayılı Üniversite Personel Kanununun bazı madde
lerini değiştiren 1991 sayılı Kanunun 16 ncı madde-
sinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine ilişkin kanun 
teklifi ile Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, aynı 
Kanunun 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrası ve 16 ncı 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Milli Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları. (2/142, 2/566) (S. Sayısı : 133) (Dağıtma ta
rihi : 22 . 6.1978) 

46. — Çocuk mahkemelerinin kuruluşu, görev ve 
yargılama usulleri hakkında kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/107) (S. Sayısı : 134) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

47. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Sümerbank'a bağlı Sivas Çimento Müessesesinin 
T. Çimento Sanayii TAŞ'ne devri hakkında kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan 
komisyonları raporları. (2/378) (S. Sayısı : 135) (Da
ğıtma tarihi : 23 , 6 . 1978) 

48. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile 
Kars Milletvekili Doğan Arash'nın, Basın yolu ile 
işlenmiş suçların affı hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/357) (S. Sayısı : 136) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

49. -r- Sıyas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
20 . 4 . 1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/330) (S. Sa
yısı ; 137) (Dağıtma tarihi : 27.6.1978) 

50. -~ Urfa Milletvekili Necmettin Çevheri'nin, 
Yusuf Kemal Yaşar'jn, özel affına dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (2/593) (S. Sayısı : 
138) (Dağıtma tarihi: 26.6.1978) 

51. — Konya Milletvekili ihsan Kabadayı ve 6 
arkadaşının, Türk vatandaşlığı hakkındaki 403 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve İçişleri ko
misyonları raporları. (2/397) (S. Sayısı : 139) (Dağıt
ma tarihi: 27.6.1978) 

52. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ile 
4 arkadaşının, içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanun ile değişik 36 
neı maddesinin ortak hükümler kısmının (A) bendi
nin yeniden düzenlenmesine dair kanun teklifleri ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/120, 2/606) (S. Sayısı : 
140) (Dağıtma tarihi : 23 . 6,1978) 
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53. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 8 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile An
kara Milletvekili ismail Hakkı Köylüoğlu, Ankara 
Milletvekili t. Hakkı Köylüoğlu ile 6 arkadaşının aynı 
kanunu değiştiren kanun teklifleri, Yozgat Milletve
kili Mevlüt Güngör Erdinç, C. Senatosu Adana Üye
si Kemâl Sarıibrahimoğlun'nun, Hâkim, savcı, Ana
yasa Mahkemesi, Danıştay ve Sayıştay üyeleri, Ana
yasa Mahkemesi raportör, Danıştay raportör, kanun-
sözcüsü ve başyardımcıları ile Sayıştay raportör ve 
savcılarının maaş ve tazminatlarına ilişkin kanun 
teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. 
(1/161, 2/121, 2/314, 2/502, 2/511) (S. Sayısı : 141) 
(Dağıtma tariki : 27. 6.1978) 

54. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve istanbul Mil
letvekili Süleyman Arif Emre'nin, aynı konuda tek
lifi ile istanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre ve 
Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Devlet Ar
şiv Kanun teklifi ve Adalet, içişleri ve Plan komis
yonları raporları. (1/45, 2/223, 2/309) (S. Sayısı : 144) 
(Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

55. — Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy'un, imar 
affı kanun teklifi ve içişleri ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları. (2/225) 
(S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

56. — 11 . 5 . 1976 tarihli ve 1995 sayılı istan
bul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim 
Yardımcıları Kadro Kanununa Ek kanun tasarısı ve 
Milli Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/105) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

57. — C. Senatosu istanbul Üyesi Erdoğan Ada-
lı'nın, 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı Kanunun 
36 - A/12 maddesine (e) fıkrası ve aynı Kanunun ek 
geçici ikinci maddesinin (D) bendine (e) fıkrası ilâvesi
ne ve aynı Kanunun 8 nöi maddesinin tadilline müte
dair kanun teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporları. (2/192) (S. Sa
yısı : 249) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

X 58. — 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası. Kanununun Bazı Maddelerimin Değişjtürilme-
siine Bazı Maddeler Eklenmesine ve 20 nci Maddesi
nin Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara 
Milletvekili Semih EryıMız'ın, 3202 Saydı Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun Değişik 5 
nıdi Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştlirtitonesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica

ret ve Plan Komisyonları raporları. (1/183, 2/382) 
(S. Sayısı : 259) (Dağıtma tarihi: 22.12.1978) 

59. — İzmir - Tire ilçesi, Derebaşı köyünde, hane 
32, Cilt 44, Sayfa 33 de kayıtlı ismail oğlu Düriye'den 
olma 2 . 6 . 1945 Doğumlu Halil (Fevzi) Uyguntürk' 
ün, TCK nun 450/8, 6136 Sayılı Kanunun 13, TCK 
nun 74, 75 nci maddeleri uyarınca idam cezasıyla 
Mahkûmiyetine ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu. (3/457), (S. Sayısı : 260) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 . 1978) 

X 60. — Jandarma Genel Komutanlığının Yeni
den Teşkilatlanması Modern silah, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyla içişleri Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1632 Sayılı Ka
nunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun tasarısı ve içişleri ve Plan Komisyonları 
raporları. (1/168) (S. Sayısı : 262) (Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1978) 

61. — Adam Öldürme Suçundan Sanık, Balıkesir 
İli, Yakup Köyü, Hane 94, Cilt 25/1, Sayfa 118'de 
Kayıtlı Hüseyin Oğlu Hanife'den Doğma 3.3.1956 
Doğumlu Sahabettin Ovalı'nın T. C. K. nun 450/4-10 
Maddesi Uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu. (3/416) (S. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi : 
27.12.1978) 

X 62. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
Orman Ürünleri Endüstrisi Kurumu (ÖREN) Kuru
luş Kanunu Teklifli ve Tarım, Orman ve Köy işleri 
ve Plan Komisyonları raporları. (2/402) (S. Sayısı : 
263) (Dağıtma tarihi: 27.12.1978) 

X 63. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlü
ğü (AGM) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy işleri ve Plan Ko
misyonları raporları. (2/401) (S. Sayısı : 264) (Da
ğıtma tarihi : 27.12.1978) 

64. — imar ve iskân Bakanlığı Kuruluş ve Vazi
feleri Hakkında 7116 sayılı Kanunun 15 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Bayındır
lık,' İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu, 
(1/159) (S. Sayısı : 266) (Dağıtma tarihi : 5.1.1979) 

65. — Ankara Milletvekili Kenan Durukan'ın, 
1475 sayılı İş Kanununun 1927 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş 14 ncü maddesinin iki fıkrasının değiştiril-
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meşine dair kanun teklifi. (2/514) (İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı : 
269) (Dağıtma tarihi: 5.1.1979) 

66. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
1475 sayılı İş Kanununun bazı maddeleri ile 193 sa

yılı Gelir Vergisi Kanununun 25 nci maddesinin 7 nci 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarmca gündeme ahnma öner
gesi. (2/519) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 
10.1.1979) 

« • » 

Millet Meslisi 43 ncü Birleşim 





BURSA MİLLETVEKİLİ ÖZER YILMAZ VE 9 ARKADAŞININ; TÜRK PARASININ DEĞERİNİ 
AYARLAMA (DEVALÜASYON) KARARLARINI ZAMANINDAN ÖNCE AÇIKLAYARAK BAZI KİM
SELERE HAKSIZ KAZANÇ SAĞLADIĞI İDDİASIYLA MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZİNOĞLU 
HAKKINDA ANAYASANIN 89 NCU, MİLLET MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜNÜN 107 NCİ MADDELERİ 

UYARINCA BİR GENSORU AÇILMASINA İLİŞKİN ÖNERGESİ. (11/32) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bilindiği üzere, belli yollardan iş başına gelen Hükümet, (TL.) nın değerini (1 Dolar — 19,25 TL..) den 
(1 Dolar = 25 TL.) na düşürerek, 1 Mart 1978 tarihinde, Türk Lirasının, çeşitli yabancı paralara karşı '% 
3 0 - 3 8 arasında değişen bir oranda, devalüe etme kararı almıştır. 

Bir milli paranın yabancı paralara karşı değerinin düşürülmesi yani devalüasyon, ülkenin ekonomik hat
ta sosyal hayatı üzerinde fevkalade önemli etkileri bulunan bir tasarruftur, bir para operasyonudur. 

Devalüasyonun kendisinden bekleneni verebilmesi, bu kararın zamanının, şeklinin ve oranının isabetli se
çilmesinin yanı sıra, tespit olunan yeni kurun, uzunca bir süre, paranın gerçek değerine eş bir düzeyde kal
masını temin edecek tedbirlerle birlikte ele alınmasına bağlıdır. Aksi takdirde, devalüasyon ülke ekonomisini 
fevkalade tahrip etmekten öte bir anlam ifade etmez. Nitekim, Ecevit Hükümetince 1978 mali yılının ilk gü
nünde yapılmış bulunan para operasyonu da son derece başarısız olmuştur. 

Fiyatlar genel seviyesi, Cumhuriyet tarihimizde görülmemiş boyutlara çıkmış, ihracatımız (Sayın Demirel 
Hükümetinden devreden tarım ürünleri hariç) artırılanıamış, iş döviz girdileri geçen yılın altında kalmış, 
turizm gelirlerinde bir gelişme kaydedilememıiştir. Esasen, devalüasyon kararını takip eden 2 - 3 ay gibi kısa 
bir sürede devalüasyon nispetine ulaşan fiyat artışları, bu fevkalade önemli kararı etkisiz hale sokmuş bulun
maktadır. Resmi kurdan değeri 25 TL. olan Dolar, bugün, serbest piyasada 40 TL. üzerinden işlem görür 
hale gelmiştir. 

Ülke ekonomisini tahrip eden bu devalüasyonun en belirgin örneği, âdeta aşırı ve haksız kazançları teş
vik ve tahrik eder bir biçimde duyrula duyrula, çok önceden haber vererek yapılmış olmasıdır. Türk Parası
nın değerini düşüren bu kararın ilanı, kamu oyunda süpriz olarak karşılanmamış aksine beklenen hatta tarihi 
dahi bilinen bir karar olarak karşılanmıştır. 

Böyle fevkalade önemli bir kararın alınacağının, Hükümetçe önceden sezdirilmesi ekonomi tarihimizde 
ilk defa görülen vahim bir tutumdur. 

Hükümetin göreve başladığı günden itibaren, ekonomiden sorumlu kişiler beyan ve davranışları ile, önem
li oranda, bir para operasyonuna gidileceği havasını kamuoyunda yaratmışlardır. 

Nitekim, bir dizi ekonomik tedbirlerin bir paket halinde hazırlandığı en yetkili ağızlardan, basından ve 
TRT de de yer almıştır. Bu cümleden olarak, Şubat 1978 ayı içinde, Türk Parasının Kıymetini Koruma 
mevzuatı ile ilgili bazı kararlar alınmıştır. Bu kararların bir bölümü, 1 . 3 . 1978 tarihinde yürürlüğe gire
ceği halde, 15 gün önceden 16 . 2 . 1978 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Bu kararların neşri ile birlikte Türk Lirasının değerinin önemli ölçüde düşürüleceğine dair haberler de 
yoğunlaşmıştır. 

Öyle ki, devalüasyonun yapılacağı tarih dahi bazı günlük gazetelerde yer alıyordu. Genellikle devalüas
yonla birlikte ya da onu takip eden ilk günlerde alınması gereken bazı Türk Parası Kıymetini Koruma 
mevzuatı ile ilgili kararların, yürürlük tarihinden 15 gün önce yayınlanmış olması, gene Türk Parasının Kıy
metini Koruma mevzuatına giren bir tasarruf olan devalüasyonun, yapılacağının Hükümetçe 15 gün önceden 
kesin olarak, bir bakıma, duyurulması oluyordu. 

Türk kamuoyunda, Hükümetin kurulması ile beraber başlayan ve son bir ayda hayli yoğunlaşan devalü
asyon haberleri yetkililerce âdeta doğrulanmıştır. 

Şöyle ki, 
Milliyet Gazetesinin 15 . 2 . 1978 tarihli nüshasının 1 nci sayfasında; 
«Türk Parasının gerçek değerine kavuşturulması için önlemler 1 Martta açıklanacak». 
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Aynı gazetenin 8 nci sayfasında, 
«Yeni ekonomik kararlar 1 Martta açıklanacak». 
17 . 2 . 1978 tarihli Milliyet Gazetesinde, 
«AP li Bayar : Devalüasyon yapılacağı şimdiden belli oldu», 
Tercüman Gazetesinin 21 Şubat 1978 tarihli nüshasının baştarafında ve büyük puntolarla, 
«Bu hafta Kur ayarlaması bekleniyor». 
Aynı gazetenin 23 Şubat günlü nüshasında : (Büyük Manşet), 
«Paramızda en az yüzde 30 devalüasyon bekleniyor. 1 $ = 25 TL. olacağı ifade ediliyor», 
24 . 2 . 1978 tarihli Tercüman Gazetesinin başsayfasında : 
«Türk Lirasının kıymeti Mark ve Frank karşısında düşürülüyor». 
«IMF'nin istediği: bütün tedbirler alındı» deniliyordu. 
Basında bu münakaşalar yapılırken, 24 Şubat 1978 akşamı TV de düzenlenen açık oturumda, konuşan 

Maliye Bakanının günlerce gazetelerde ve kamuoyunda günü ve miktarı ile yapılacağı ifade olunan devalü
asyon konusunda tek bir beyanda dahi bulunmamış olması, bu konuda fevkalade manidar karşılanmıştır. 

Gene, Tercüman Gazetesinin 26 Şubat 1978 günlü sayısının lilk sayfasında büyük puntolarla : 
«IMF», «Devalüasyon» yapmayı istiyor. Ankara ise ilk anında «çapraz kur ayarlaması» diyor. 
Bütün bunlar göstermektedir ki, devalüasyon çok önceden duyrula duyrula yapılmıştır. 
Hükümet, önceden aldığı bazı kararlar ve yapılan beyanlarla, bunu bizatihi doğrulayan bir tutum ve 

davranış içine girmiştir, 
Bütün bunlar göstermektedir ki, 1 Mart 1978 günü, Hükümetçe yapılan devalüasyon çok önceden ha

ber verilerek, duyrula duyrula yapılmış bulunmaktadır. Altın fiyatları, 2 ay içinde 135 liradan 190 liraya çık
mıştır. 

Bu durum, mal stokçuluğuna ve karaborsayı teşvik ve tahrik ederek bazı kişilerin haksız ve aşırı derece
de kazanç elde etmesine neden olmuştur. 

Muhalefette iken, gerçek olmayan birtakım haksız ve aşırı kazanç iddiasını dilinden düşürmeyen (CHP) 
si, böylece istifçiliği, karaborsayı ve haksız kazanç kapılarını ardına kadar açmış oluyordu. 

Devalüasyon, görülmemiş şekilde âdeta haber verme mecburiyetinde imiş gibi bir zihniyetle yapılmış 
olmasına rağmen, istifçilik ve haksız kazançları önleyecek gerekli tedbirleri de zamanında alınmamıştır. 

Bu nedenlerle, Anayasanın 89 ncu ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca, devalüasyonun yapılması ve 
bununla ilgili olarak alınması gerekli tedbirlerden birinci derecede sorumlu bulunan Maliye Bakanı Ziya Mü-
ezzinoğlu hakkında Gensoru açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Bursa Milletvekili Artvin Milletvekili izmir Milletvekili 
Özer Yılmaz Hasan Ekinci Zeki Efeoğlu 

Afyonkarahisar Milletvekili Kocaeli Milletvekili Zonguldak Milletvekili 
A. ihsan Ulubahsi İbrahim Topuz Koksal Toptan 

Manisa Milletvekili Gümüşhane Milletvekili Hatay Milletvekili 
Sümer Oral Mehmet Çatalbas Ali Yılmaz *-• 

Manisa Milletvekili 
Yahya Uslu 
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KIRŞEHİR MİLLETVEKİLİ MUSTAFA EŞREFOĞLU VE 9 ARKADAŞININ; TUTUM VE GİRİŞİM
LERİYLE TÜRK KÜLTÜRÜNÜ VE DİLİNİ YOZLAŞTIRDIĞI İDDİASIYLA KÜLTÜR BAKANI 
AHMET TANER KIŞLALI HAKKINDA ANAYASANIN 89 NCU, MİLLET MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜNÜN 

107 NCİ MADDELERİ UYARINCA BİR GENSORU AÇILMASINA İLİŞKİN 
ÖNERGESİ, (11/34) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bir yıldan beri Kültür Bakanlığı sorumluluğunu taşıyan Ahmet Taner Kışlalı, menfi tutum ve icraatı ile 
milli kültürümüze en büyük darbeyi vurmuştur. Büyük milletimizin var oluşundan bugüne kadar, meydana 
getirdiği milli kültür varlığını, Ahmet Taner Kışlalı «evrenselliğe» dönüştürmek için üstün bir gayret sarfet-
mektedir. 

Kültür, bir millete şahsiyetini veren, onun benliğini meydana getiren, diğer milletlerle arasındaki farkı 
tayin ve tespit eden maddi ve manevi varlık ve değerlerin bütünüdür. Milletler, milli kültürle yetişmiş nesil
lerin gayret ve çalışmalarıyla çağdaş medeniyet seviyesine erişebilirler. Böyle bir mefkure ile yetişmemiş ne
sillerin milletimizi maddi ve manevi alanda ne büyük güçlüklere ittikleri, ne gibi kayıplara yol açtıkları ya
kın tarihimizde örnekleriyle görülmüştür. Gerçek bu iken, Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı, milli kültü
rümüzü yok etmek, bu mefkureyi inkâr etmek cesaretini göstermekte, Büyük Türk Milletine evrensel görü
şün kabulünü reva görmektedir. 

Bakanlık koltuğunu işgal ettiği tarihten bugüne kadar, milli varlığımızı ve milli değerlerimizi imha etmek 
için ustaca ve sessizce gerekli gayreti sarfetmektedir. 

Kütüphanelere milliyetçi kitapların girmesi, Kültür Bakanlığının 26 . 7 . 1978 gün ve 16358 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanmış olan «Kültür Bakanlığı Kitap ve Süreli Yayınları Seçme Kurulu Yönetmeliği» ile ön
lenmiştir. 

Demirel Hükümeti zamanında, 10 .6 . 1975 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğin 4 ncü madde
sinde; kurul : 

a) Milletimizin bütün fertlerine Atatürk Devrimlerine ve Anayasanın başlangıcında belirtilmiş bulunan 
Türk milliyetçiliğine bağlı, kaderde, tasada, kıvançta ortak, bölünmez bir bütün halinde bilinçlendiren reji
mimiz. 

b) Aleyhinde terkimler ihtiva etmeyen, milli kültürümüzün temel eserlerinin bugünkü nesillere tanıtıl
masına yardımcı olan, ... «Eserleri satın almak üzere seçer» Hükmü tamamen kaldırılmıştır. Yeni yönetme
likte 4 ncü madde şöyledir. «Türk toplumunun bilgi, görgü, kültür ve sanat beğenisini geliştirici örgün ve 
yaygın eğitimi destekleyen, ekonomik toplumsal ve kültürel kalkınmamıza katkıda bulunan, çağdaş uygarlığın 
akılcı ve yaratıcı, bilimsel görüşünü yansıtan- yayınları, satın almak ve abone olmak üzere seçer.» 

Böylece söz konusu yönetmeliğin 4 ncü maddesindeki, kütüphanelerinize milliyetçi eserlerin alınması ile 
ilgili fıkralar çıkartılmıştır. 

Kültür Bakanı, Milli Kütüphaneyi evrensel görüşüne uygun hale getirmek için, Milli Kütüphane Genel Mü
dürlük kadrosunu iptal etmiş, Milli Kütüphane Müdürlüğüne dönüştürmüştür. Bu müdürlüğe tamamen sol 
eğilimli kişileri tayin ederek, doğrudan Kütüphaneler Genel Müdürlüğüne bağlamıştır. Maksat açıktır. 

Milli Kültür Dergisi yayınına son vermiş, Ulusal Kültür Dergisini yayınlamıştır. 

Ulusal Kültür Dergisi, Kültür Bakanının Anayasamıza aykırı düşen fikirlerini ve görüşlerini yayabilmek 
için bir vasıta olarak kullanılmaktadır. Bu derginin Temmuz 1978 sayısında, Kültür Bakanının «Ulusal De
mokratik Halkçı Kültür Siyaseti» adlı makalesinin 3 ncü sayfasında (aynı zamanda derginin üçüncü say
fası) 

«Nasıl ki kültür siyasetinin başına getirilen «ulusal» sözcüğü «nasıl bir ulusallık?» sorusunu akla getiriyor
sa, «demokratik» sözcüğü için de benzer bir soruyu sormak olanaklı ve hatta zorunludur.» 

«Anayasamız çeşitli demokrasi anlayışları içinden «çoğulcu» demokrasiyi benimsemiştir. Çoğulcu demok
rasi, toplumda çıkarları birbirinden farklı olan kimselerin varlığını kabul eder. Bu tür bir demokrasi anla
yışının amacı, toplumun katmanları arasında barışçı yöntemlerle yürütülecek bir savaşımın sonunda çıkar den
gesinin sağlanmasına yöneliktir.» 
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Kültür Bakanı, çoğulcu demokrasi görüşünün Anayasamızca benimsendiğini yazarak, Türk Milletini buna 
inandırmaya çalışması, milli kültürümüzü nereye götüreceğini veya götürmek istediğini açıkça ortaya koy
maktadır. 

Kültür Bakanlığına bağlı tiyatrolar (Devlet Tiyatroları) 1978 - 1979 tiyatro sezonunda, milli kültürümüze 
hizmetten uzak 14 oyunla perdelerini açtı. (Bu oyunların listesi eklidir) Ahmet Taner Kışlalı, kendi deyimi 
ile «Bakanlık ile kültür sanat çevreleri arasındaki ilişkileri düzenleyip, işbirliği oranını yükseltmek, geleceğe 
dönük genel planlama ve örgütleşmelere yardımcı olmak amacıyla yüksek kültür kurulu oluşturmuştur.» 

Bu kurulun üyeleri milli kültürümüzü evrenselleştirecek, aşırı sol görüşe sahip kişilerdir. 
Kültür Bakanı Bakanlığında milli kültüre geniş çapta hizmet vermiş, tüm yöneticileri görevden almakla 

kalmamış, 300'e yakın memur ve hizmetliyi (merkez ve taşrada) uzak illere sürmüştür. 
Kültürümüzün gelişmesi, yeni nesillerimize aşılanması, sanatımızın, milli köklerden kuvvet alarak ilerlemesi, 

kültürümüzün içte ve dışta tanıtılması, yurt dışındaki vatandaş ve soydaşlarımızın milli kültürümüz ile bağ
lılıklarının devam ettirilmesi ve kültürel ihtiyaçlarımızın karşılanması için Sayın Kışlalı'nın en küçük bir hiz
mette bulunduğunu görememekteyiz. 

Milletlerin devamlılığı ve mutluluğu ve memleketin bütünlüğü milli kültür değerlerinin topluca benimsen
mesine ve korunmasına bağlıdır. 

Nitekim Büyük Atatürk; «Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.» demek suretiyle milli kültürün ger
çek mana ve değerini en iyi bir şekilde ifade etmiştir. Bu temeli, yani milli kültürü ihmal etmek mümkün 
değildir. 

Milli kültür mirasımızın Cumhuriyet devrinin başından itibaren, bilhassa Atatürk tarafından milletimizi 
millet yapan ve diğer milletlerden ayıran orijinal hüviyeti ile ele alındığını ve onun temel unsurları olan dil, 
edebiyat, sanat, tarih, folklor ve musikimize şuurlu ve ciddi alaka duyulduğunu, milletimize bu milli kültür 
alanlarında bir şevk ve şuur aşılanmıştır. 

Atatürk başka bir ifadesinde de : «Türk Milletinin idaresinde ve korunmasında, milli birlik, milli duygu, 
milli kültür en yüksekte göz diktiğimiz idealdir.» diyerek, milletimizin korunmasının üç temel unsurundan 
birisi olmak üzere «Milli kültürü» almıştır. 

Türk kültürünün bu üç temel unsurunu ortadan kaldıran Kültür Bakanı, Türk dilini, kendi öz benliğinden 
koparmak için her türlü çalışmaya girişmiştir. 

Bir milletin fertlerini birbirine yabancılaştırmak ve başka kültürlere teslim etmek için o milletin özdiline 
uydurma kelimeleri sokmak yaşayan kelimeleri öldürmek yeterlidir. İşte Sayın Kışlalı'da bunu yapmaktadır. 

Bu sebeple de siyasi sorumluluğu açık olarak ortada bulunan Kültür Bakanı Sayın Ahmet Taner Kışlalı 
hakkında Anayasamızın 89 ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri gereğince Gensoru açılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla. 

Kırşehir Milletvekili 
Mustafa Eşrefoğlu 

Aydm Milletvekili 
Behiç Tozkoparan 

İçel Milletvekili 
Ali Ak 

Bursa Milletvekili 
Ali Elverdi 

Kahramanmaraş Milletvekili 
Mehmet Şerefoğlu 

Adana Milletvekili 
Hasan Gürsoy 

İrfan Haznedar 
Kütahya Milletvekili 

Zonguldak Milletvekili 
Gültekin Kızılışık 

İçel Milletvekili 
Nazım Bas 

Amasya Milletvekili 
Muhammet Kelleci 
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